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(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 24 minu-
tos e encerra-se às 19 horas e 13 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:

Ata da 181ª Sessão, Deliberativa Ordinária 
em 11 de novembro de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Mão Santa, Alfredo Cotait, Jayme Campos, 
 José Bezerra e Leomar Quintanilha
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O SR. PRESIDENTE (Alfredo Cotait. DEM – SP) 
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Alfredo Cotait. DEM – SP) 
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO No 879, DE 2010

Senhor Presidente,
Em aditamento ao RQS no 56, de 2010, requeiro 

que a Sessão Especial Comemorativa do Dia Nacional 
da Consciência Negra e de Zumbi dos Palmares, seja 
convertida em Sessão Especial de Homenagem aos 
Grupos vítimas de discriminação e preconceito, para o 
período do expediente do dia 19 de novembro de 2010, 
destinada a homenagear o povo negro brasileiro e de-
mais grupos de minoria. – Senador Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Alfredo Cotait. DEM – SP) 
– O requerimento que acaba de ser lido vai à publica-
ção e será votado oportunamente.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO No 880, DE 2010

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, seja consignado, nos Anais 
desta Casa, Voto de Congratulação à Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – 
CNC, e em particular ao Dr. Antonio Oliveira Santos, 
pela sua oitava reeleição para o cargo de presidente 
daquela prestigiosa instituição.

Requer, ademais, que o Voto de Congratulação 
seja levado ao conhecimento da Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e ao 
homenageado Dr. Antonio Oliveira Santos – Endereço: 

Avenida General Justo, 307 – Bairro – Castelo – CEP 
20021-130 – Rio de Janeiro –RJ.

Justificação

É com muita satisfação que apresento a esta 
Casa no dia de hoje, um requerimento solicitando o 
registro nos anais e as providências para que seja 
encaminhado Voto de Congratulação à Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, e 
em particular ao Dr. Antonio Oliveira Santos, pela sua 
oitava reeleição para o cargo de presidente daquela 
prestigiosa instituição.

O Dr. Antonio Oliveira Santos, capixaba, natural 
de Vitória, construiu ao longo de sua vida uma trajetó-
ria brilhante, tendo ocupado diversos cargos de relevo 
e contribuído, desta forma, para o desenvolvimento 
não só do Espírito Santo, mas também para várias 
conquistas brasileiras.

Formou-se em engenharia civil e engenharia 
elétrica pela Escola Nacional de Engenharia em 
1948.

Iniciou sua vida profissional como engenheiro 
da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redon-
da. Posteriormente, ocupou os cargos de engenheiro 
e diretor da Companhia Ferro e Aço de Vitória, e foi 
Superintendente da Estrada de Ferro Vitória/Minas da 
Companhia Vale do Rio Doce.

Em 1956, iniciou suas atividades no ramo do 
comércio atacadista e varejista de materiais de cons-
trução.

No ano de 1968, assumiu a presidência da Fede-
ração do Comércio do Estado do Espírito Santo, e em 
1971, a Vice-Presidência da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC.

Desde 1974, acumula atividades comerciais nos 
setores avícola e agrícola com as atividades sindicais, 
exercendo, desde 1980, a Presidência da Confedera-
ção Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo – CNC e dos Conselhos Nacionais do Serviço 
Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (Senac).

Foi Professor Titular de Física da Universidade 
Federal do Espírito Santo e Membro do Conselho Mo-
netário Nacional.

É membro do Conselho Empresarial Brasil-Esta-
dos Unidos, e atuou também, como membro do Con-
selho de Administração da empresa Aracruz Celulose 
S.A., e do Grupo OLSA, dentre outras atividades.

Participou de Missões ao Exterior, integrando 
comitivas chefiadas pelos Presidentes da República, 
à França, Japão, China Alemanha, Portugal, dentre 
outros países.
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Representou a Confederação Nacional do Comér-
cio de Bens Serviços e Turismo – CNC, em comitivas 
chefiadas por Ministros de Estado, ao Oriente Médio, 
China e Argélia. Como convidado especial integrou a 
Delegação Brasileira a diversas reuniões do Fundo 
Monetário Internacional.

Tal trajetória honra suas origens. Enaltece o tra-
balho, a tenacidade e a confiança do capixaba e de 
todos os brasileiros. É exemplo para todos aqueles 
que acreditam na possibilidade de um Brasil sempre 
melhor.

Por tais razões senhor Presidente e pela relevân-
cia da 8ª reeleição do Dr. Antônio Oliveira Santos para 
a presidência da Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo é que apresento reque-
rimento de voto de congratulação, a ser endereçado 
àquela entidade e ao reeleito, Dr. Antonio Oliveira San-
tos, a quem homenageio.

Pela oportunidade dessas ponderações, ele é 
merecedor de Voto de Congratulação do Senado Fe-
deral. – Senador Gerson Camata.

REQUERIMENTO No 881, DE 2010

Requer Voto de Pesar pelo falecimento 
do Senhor Máximo Vieira Varejão.

Requeiro nos termos do art. 218 do Regimento 
Interno, a inserção em ata, de Voto de Pesar pelo fa-
lecimento do Senhor Máximo Vieira Varejão.

Dessa forma, nos termos do art. 218 do Regi-
mento Interno, e de acordo com as tradições da Casa, 
requeiro sejam apresentadas condolências.

A sua esposa Senhora Angélica Malta Varejão
Endereço: Rua José Malta, 300 – Fradinhos – 

CEP. 29042-480 – Vitória-ES.

Justificação

Certas pessoas, ao longo de sua existência, dei-
xam um exemplo perene, uma lição de vida, e, quando 
partem, pode-se dizer que cumpriram com plenitude a 
missão a que se dedicavam, pois suas realizações fo-
ram do tamanho dos seus sonhos. É o caso de Máximo 
Vieira Varejão, falecido em Vitória na última terça-feira, 
28 de setembro, aos 94 anos.

Capixaba de Viana, Máximo destacou-se na po-
lítica e também como católico fervoroso, integrante de 
várias entidades religiosas. Criado no bairro de Santo 
Antônio, na Capital do Estado, foi vereador de 1973 
a 1988, tendo sido presidente da Câmara de 1979 a 
1981. Lutador, empenhava o máximo de seus esforços 
em favor de causas nobres. Bom pai, bom amigo, foi 
também um exemplo para o político, por sua honesti-
dade, integridade e dedicação aos interesses do povo. 

Foi ainda radialista, atuando como locutor nas rádios 
Vitória e Capixaba.

Ativo na igreja Católica, ajudou a construir a 
Matriz de Santo Antônio, de que era devoto. Em sua 
casa, ergueu uma capela em homenagem ao santo, 
e nela recebia os moradores do bairro, para parti-
cipar de uma novela que realizava todos os anos 
em sua intenção. Foi um dos primeiros moradores 
do bairro de fradinhos, tanto que era considerado o 
“fundador” da comunidade. Doou parte de sua pro-
priedade para que nela fosse construída uma qua-
dra de esportes.

O auxílio aos necessitados e a promoção da 
justiça social foram sempre uma das preocupações 
centrais de Máximo Verejão. Seu dinamismo e força 
de vontade, aliados à versatilidade de seus talentos, 
fizeram dede um empresário e político bem-sucedido, 
que cultivava amigos com facilidade e inspirava a todos 
pela retidão e honestidade.

Máximo Verejão deixa a esposa. D. Angélica Malta 
Varejão, 12 filhos e 27 netos. Sua ausência será, sem 
dúvida, sentida pelos que o conheceram e sabem da 
valiosa contribuição que prestou ao município de Vitória 
e ao Espírito Santo. – Senador Gerson Camata.

O SR. PRESIDENTE (Alfredo Cotait. DEM – SP) 
– A Presidência encaminhará os votos solicitados.

Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 882, DE 2010

Senhor Presidente,
Sendo membro titular do Parlamento do Mercosul, 

requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento Interno 
do Senado Federal, licença para ausentar-me dos 
trabalhos da Casa, no dia 11 de novembro de 2010, 
quando participarei da Reunião da Mesa Diretora do 
Parlamento do Mercosul, na Cidade de Buenos Aires, 
Argentina .

Comunico, ainda, que atendendo ao disposto no 
art. 39, inciso I, estarei ausente do País no período de 
11 a 12 de novembro do corrente ano. – Senador Alo-
ízio Mercadante. 

O SR. PRESIDENTE (Alfredo Cotait. DEM – SP) 
– O requerimento que acaba de ser lido vai à publica-
ção e será votado oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Alfredo Cotait. DEM – SP) 
– Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição 
que passo a ler.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Alfredo Cotait. DEM – SP) 
– A proposta de emenda à Constituição que acaba de 
ser lida está sujeita às disposições constantes dos arts. 
354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Alfredo Cotait. DEM – SP) 
– Concedo a palavra ao Senador Acir Gurgacz, por 
cessão do Senador Jefferson Praia.

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores e aqueles que nos 
acompanham pela TV Senado e pela Rádio Senado, 
o assunto que nos traz hoje nesta tarde à tribuna é 
sobre o meio ambiente: as mudanças climáticas e o 
aquecimento global.

Está generalizada a crença de que as calotas po-
lares e as geleiras das cordilheiras estão derretendo, 
e os mares poderão se elevar e invadir as terras. Fa-
lam que todas as grandes tempestades, inundações, 
ciclones, etc., são alterações do clima que era antes 
normal e que só agora está mudando. 

Há uma tendência generalizada de relacionar to-
das as mudanças climáticas ao alegado aquecimento 
global, que seria causado pelas atividades humanas, 
pelas emissões de gás carbônico, pela queima de com-
bustíveis fósseis e por gases gerados quando se der-
rubam florestas e se fazem as famosas queimadas. 

Hoje em dia isto é o cerne do ambientalismo in-
ternacional, por isso, quero analisar dois aspectos que 
passam despercebidos: o primeiro é o da estrutura 
ideológica política perigosa, na qual se transformou 
no ambientalismo internacional; e o segundo é o as-
pecto de deficiências graves de planejamento estraté-
gico que, sem isso, o movimento torna-se inaceitável 
e anti-humano, como demonstrarei. 

De antemão, afirmo que somos a favor da con-
servação do meio ambiente e defendemos melhores 
maneiras fazer isso para as futuras gerações. Falaremos 
de uma maneira brasileira de cuidar do meio ambiente, 
com luz própria, sem influências internacionais.

Primeiro, analisemos o ambientalismo internacio-
nal como uma ideologia política perigosa. 

Os conceitos, as estratégias e o planejamento 
do ambientalismo internacional não surgiram esponta-
neamente, como resultado de um processo cientifico, 
discutido abertamente pela comunidade cientifica. Ao 
contrário, houve – e ainda há – esforços intencionais 
das grandes potências, para servir a propósitos pré-
estabelecidos, seguindo uma estratégia de moldagem 
de crenças e de criação de um dos maiores paradig-
mas da atualidade. Isso dá ao movimento a estrutura 
de uma ideologia política imposta pelo mundo.

Muitos pensarão: “Mas, se essa ideologia é para 
proteger o meio ambiente contra catástrofes climáti-
cas, está correto que as grandes potências imponham 
metas e normas para proteger todo o mundo”. Este 
seria um raciocínio correto, mas, justamente por ser 
uma ideologia, corremos o risco de equívocos perigo-
sos. Ideologias, muitas vezes, não seguem a lógica, 
os planejamentos e a ciência de maneira correta, por 
servirem a interesses políticos e econômicos. 

Analisemos, então, a armação das duas princi-
pais premissas do ambientalismo internacional, para 
estruturar essa moldagem de crenças, de paradigmas 
do aquecimento global, concluímos: 

Premissa 1 – “Há um perigo alarmante, 
maior que todos, que é o aquecimento global”. 
Com isso, foi criado o temor generalizado ante 
uma ameaça global. 

Paradigma 2 – “Esse aquecimento global 
está sendo causado pelas emissões de gases 
de efeito estufa, principalmente o gás carbôni-
co, resultantes da atividade humana”.

A primeira conclusão seria: “O controle das emis-
sões de gases é, portanto, a ação mais importante do 
mundo, mais importante que o combate à miséria e 
que o desenvolvimento socioeconômico dos países 
pobres”. 

A segunda conclusão seria: “Há que se criar es-
truturas supranacionais de governança mundial, por-
que os países pobres não têm condições de cuidar do 
meio ambiente. 

Como o Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon, 
havia prometido que conseguiria na Conferência de 
Copenhague (COP 15): um enorme avanço no reforço 
de estrutura de governança mundial.

A COP 15 foi uma decepção em termos de metas 
definidas de redução de emissões, porque as grandes 
potências não se comprometeram a nada; e também 
em termos de ajuda econômica para os países em 
desenvolvimento, o que não aconteceu.

Por outro lado, as grandes potências não perde-
ram a oportunidade de: 

– estruturar a rede burocrática para governança mun-
dial com contração de mais 700 novos agentes, 
com altíssimos salários; 

– criar taxas de transporte para aviões e navios; criar 
um comprometimento mundial, dos países ricos, 
de US$10 bilhões por ano até 2012, US$50 bi-
lhões por ano até 2015 e de US$100 bilhões por 
ano até 2020; 

– definir uma colossal taxação de 2% sobre todas as 
transações financeiras, a qual vai para o FMI e 
o Banco Mundial.
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Os Estados Unidos chegaram, em maio passado, 
ao cúmulo de publicar um projeto que se chamou: Far-
ms Here, Forest There, “fazendas aqui (nos Estados 
Unidos) e florestas lá (no Brasil), estudo patrocinado 
pela Associação Nacional dos Fazendeiros e pela ONG 
Parceiros contra o Desmatamento. Esse estudo se ba-
seia na estratégia de diminuir a expansão de vendas 
internacionais de alimentos brasileiros para aumentar 
os preços praticados por eles no mercado internacional. 
Calcularam um ganho adicional de US$80 bilhões na 
renda agrícola americana, dos quais nos dariam uma 
compensação – a mínima possível. Seria uma gorjeta 
em dólares para nós, aqui, acatarmos pressões am-
bientalistas para diminuir nossa produção e o desen-
volvimento do nosso País.

É como querer transformar o Brasil num fundo 
de quintal do mundo para ser preservado, para que as 
grandes potências possam continuar produzindo, mes-
mo que seja à custa de elevar os preços de alimentos 
no mundo devido à queda da produção.

Estamos, dessa forma, vendo claramente como 
também há interesses financeiros por trás do ambien-
talismo. E isso nos leva a uma nova questão: afinal, 
o aquecimento global está acontecendo ou não? Os 
seres humanos são mesmo responsáveis por essa 
mudança climática? 

Eu evitarei ousar entrar nessa controvérsia, por-
que é matéria científica e complicada, que deveria 
ser objeto de uma conferência científica mundial. Não 
podemos fechar essa questão, mas devemos lembrar 
que a grande mídia não publica a existência de uma 
controvérsia científica muito séria a respeito desse 
aquecimento. Há trabalhos científicos de milhares de 
cientistas que contrariam as informações do ambien-
talismo internacional.

Quero, no entanto, ater-me à distorção lógica, 
ao erro de raciocínio no qual incorre o ambientalismo, 
haja ou não haja o aquecimento global, pelo fato de 
exagerar em sua estrutura de ideologia política, o que 
o faz divorciar-se da verdade. 

Isso está claro se pensarmos que haja ou não 
aquecimento global, seja ou não causado pelo ho-
mem, nada, de uma maneira ou outra, justifica o erro 
colossal de lógica do ambientalismo de menosprezar 
o ser humano como parte da natureza a ser conser-
vada. Temos cerca de 6,7 bilhões de seres humanos, 
animais mamíferos que evoluíram da natureza, junto 
com todos os outros seres vivos, portanto, pertencem 
a ela. Qualquer esforço em proteger a natureza deve 
cuidar também e principalmente do ser humano.

Outro exemplo de distorção lógica: os ambienta-
listas propagam estar defendendo as gerações futu-
ras, mas não defendem as gerações de hoje, que não 

sabem como sobreviver até a semana que vem. Ou 
seja, o ambientalismo internacional baseia seu dis-
curso na preservação da vida, alegando preocupação 
com gerações futuras, mas, na prática, não faz nada 
agora, e morrem hoje 16 mil crianças por dia, quase 6 
milhões de crianças por ano, de efeitos diretos e indi-
retos da fome, que afeta mais de 1 bilhão de pessoas 
em todo o mundo. 

Ao mesmo tempo, a falta de saneamento básico, 
problema ambiental mais sério do mundo, atinge 40% 
da população mundial, causando a morte de mais 2,3 
milhões de crianças por ano. Isso é um sintoma que 
mostra como interesses capitalistas internacionais in-
duzem a distorções de lógica, neste caso denunciando 
até um sinal da decadência da nossa civilização.

Outra incoerência: o ambientalismo quer restringir 
aqui as emissões de gases, mas as grandes potên-
cias não param de emitir os seus gases, os seus pró-
prios movimentos. Há 18 anos não se comprometem 
a nenhuma redução. Os Estados Unidos afirmam que 
dependem de uma comprovação científica da real ne-
cessidade da redução de emissões com comprovação 
e aprovação do Congresso. 

A Europa disfarça e não se compromete. Enquanto 
isso, criam formas de comprar reduções de emissões 
do Terceiro Mundo, como o crédito carbono.

O segundo aspecto das deficiências graves do 
ambientalismo é quanto ao seu planejamento. Sem isso 
o movimento se torna inaceitável e anti-humano. Esse 
planejamento é uma ferramenta que possibilita atingir 
metas e para isso tem que contar com o conhecimento 
dos fatores envolvidos, o conhecimento dos seus re-
lacionamentos de causa e efeito, o uso de estratégias 
corretas para as ações a fim de atingir resultados, sem-
pre se ajustando para continuar com sucesso.

O ambientalismo internacional vem cometendo 
erros crassos de planejamento, como demonstraremos 
com exemplos concretos.

O planejamento estratégico do ambientalismo, 
ao não atacar o problema básico da pobreza e da mi-
séria, cria automaticamente a destruição da nature-
za por atividades não sustentáveis dos mesmos nas 
fronteiras de expansão agrícola, nas bordas das uni-
dades de conservação. Com miséria não se consegue 
conservar a natureza. Os países em desenvolvimento 
têm maior porcentagem de pobreza, logo seriam mais 
vulneráveis a mudanças climáticas e merecem, com 
prioridade, estratégias de combate à pobreza antes de 
tantas medidas de restrições de emissões.

Querem restringir o desmatamento e não fazem 
nada para melhorar a renda e a sustentabilidade dos 
pequenos produtores rurais, os quais, por exemplo no 
Brasil, são os únicos que estão ainda fora de controle 
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por desmatamento: desmatam por pobreza, ou aca-
bam expulsos para o êxodo rural.

Querem mudar a matriz de energia, só que mais 
de três quartos da população mundial, por pobreza, 
dependem de carvão vegetal, lenha e esterco como 
fontes de energia. Sem energia à base de combus-
tíveis fósseis, não haverá esperanças de combate à 
pobreza, pelo menos nos próximos cinquenta anos. 
As alternativas de matriz energética são caríssimas, 
inviáveis até para os mais ricos. 

O Brasil, que tem 90% de energia elétrica a partir 
de hidrelétricas, sofre pressão terrível para não mais 
fazer as suas usinas. Energia nuclear o ambientalismo 
também não quer, o que, então, mostra também seu 
planejamento incoerente. 

Várias das corporações econômicas que apoiam 
as ONGs que pressionam para desmatamento zero aqui 
no Brasil estão, hoje em dia, promovendo desmatamen-
tos maciços na África. Restringem aqui, desmatam na 
África e não fazem nada para recuperar as coberturas 
vegetais nativas naquele continente, assim como na 
Europa e também nos Estados Unidos.

O Brasil tem uma expressão diplomática cres-
cente nos foros mundiais, mas agora o Brasil mere-
ce colocar todas a sua personalidade na questão do 
meio ambiente. A nossa aposta é de que o Brasil vai 
se desatrelar totalmente das influências internacionais, 
para expressar a sua soberania sobre essa questão 
tão importante para todos nós brasileiros.

O Brasil deve continuar com as metas de des-
matamento ilegal zero, mas em conformidade com o 
nosso Zoneamento Econômico Ecológico, feito à luz 
de nossa própria ciência, porque nos interessa como 
Nação brasileira, pelo valor da biodiversidade, por 
motivos conservacionistas e não pela pressão que 
nos impõem.

Demonstraremos à opinião pública internacio-
nal que temos uma extraordinária capacidade técnica 
e científica e que não necessitamos da imposição do 
ambientalismo internacional errado e mal planejado.

Nossa proposta é por um planejamento correto 
para o problema de conservação do meio ambiente 
harmonizado com desenvolvimento sustentável.

Propomos, primeiro, que haja um esforço honesto 
e consciente para a solução da controvérsia científica a 
respeito das premissas do aquecimento global, se está 
havendo ou não aquecimento, a exemplo dos Estados 
Unidos, que exigem essa solução para se comprome-
terem a qualquer redução de emissões. Em segundo 
lugar, exigiremos a inclusão mais clara do ser humano 
na estratégia ambientalista.

Priorizaremos a sustentabilidade ambiental com 
sustentabilidade social e sustentabilidade econômica. 
As três estão ligadas diretamente uma com outra.

Com tudo isso, teremos certeza de que não ame-
açaremos o clima do planeta e, sim, daremos exemplo 
de desenvolvimento sustentável em conservação da 
natureza. Somos a segunda maior reserva de floresta 
nativa do mundo, e as emissões per capita do Brasil 
são as menores, são praticamente irrisórias.

Pois não, Senador.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-

dor Acir, ouvi atentamente o seu pronunciamento até 
aqui e quero dizer que fico feliz de ver um Senador 
da Amazônia e que, portanto, vivencia, não por ouvir 
dizer ou por ter lido ou por ter visto algum documentá-
rio o que é a realidade da nossa Amazônia. V. Exª faz 
um discurso mais abrangente, fala do meio ambiente 
como um todo. Mas nós da Amazônia somos como a 
história daquela música, somos a Geni, somos culpa-
dos por tudo. Todo mundo atira pedra na Amazônia. 
Parece até que nós, que somos da Amazônia, somos 
um bando de paranóicos, de vilões e que, portanto, 
precisamos ser esterilizados até. V. Exª faz uma abor-
dagem muito boa, porque esse esquema internacio-
nal é muito parecido com o que Portugal e Espanha 
fizeram naquela época com o Tratado de Tordesilhas. 
Dividiram o mundo a ser descoberto: o lado leste era 
de Portugal e o lado oeste da Espanha. Naquela épo-
ca, o rei da França se rebelou. Hoje, é preciso alguém 
se rebelar contra esse mecanismo moderno de colo-
nização, porque nessa questão, por trás de um tema 
bonito, que é a preservação do meio ambiente, estão 
escondidos, com certeza, muitos e poderosos interes-
ses econômicos de grandes potências, que antes eram 
Portugal, Espanha, França e Inglaterra, e agora são os 
Estados Unidos, a China, o Japão. Esses países não 
fazem e não fizeram o dever de casa, e querem impor 
a nós uma receita estereotipada, na verdade, sempre 
com interesse comercial. V. Exª disse uma frase inte-
ressante: lá, pode e deve haver fazendas, mas aqui, 
notadamente na Amazônia, florestas. E quem está lá? 
Os 25 milhões de brasileiros que estão na Amazônia 
vão viver de olhar a floresta em pé? Por acaso uma 
árvore não é um ser vivo que nasce, cresce, produz e 
morre? A questão é – e V. Exª deu a receita –: traba-
lhar com a sustentabilidade ambiental sim, dentro de 
zoneamento econômico, ecológico e social, principal-
mente, porque não vamos exigir que o amazônida viva 
de contemplar bichos e árvores, passe fome e mor-
ra por doenças que são evitadas até por prevenção. 
Logicamente, a sustentabilidade econômica é uma 
premissa. Como vai se pretender que tenhamos um 
brasileiro na Amazônia, e em outras regiões, subme-
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tido a uma ditadura ambiental internacional que, como 
disse V. Exª, comporta um debate científico? Mas será 
que é só o homem o responsável pelo aquecimento 
que está havendo no mundo? Por acaso o degelo que 
houve, a deglaciação que houve na Terra foi devido a 
quê? À atividade humana também? E como não se 
fala das atividades solares, das explosões solares? 
Da aproximação do Sol em relação à Terra? Das ati-
vidades vulcânicas? Nada disso é falado, só que o 
homem – principalmente o da Amazônia – é o grande 
vilão, o grande responsável pelo aquecimento global. 
Eu quero, portanto, parabenizar V. Exª pelo discurso 
sereno, mas completo e objetivo que faz.

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Muito obri-
gado, Senador Mozarildo. 

Sem contar a controvérsia: existe ou não aqueci-
mento global? Há uma discussão ampla entre cientistas 
internacionais com relação a esse assunto.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Há uma 
discordância inclusive entre eles e até uma suspeita 
muito forte de fraude nos dados do IPCC. Portanto, 
realmente, nós precisamos, ou como disse V. Exª, o 
Brasil precisa ter soberania para tratar desse assunto 
e não se condicionar a qualquer ditame internacional. 
Aliás, uma vez só eu vi o Presidente Lula indignado 
por causa daquela usina de Belo Monte, lá no Pará, 
quando ele disse que gringo nenhum tinha condição 
de dar lição de moral para o Brasil sobre como tratar 
os índios ou como tratar o meio ambiente. E eu, pela 
primeira vez, quero dizer que concordo integralmente 
com o que ele disse.

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – É um 
assunto que nós devemos tratar com muito cuidado, 
muita cautela. Principalmente nós, da Amazônia, que 
queremos o desenvolvimento da nossa região, dos 
nossos Estados. No meu caso, o Estado de Rondônia, 
e no caso de V. Exª, o Estado de Roraima. 

Nós queremos o desenvolvimento, mas preser-
vando o meio ambiente. Nenhum de nós quer acabar 
com as florestas, nós queremos a preservação das 
florestas. Mas precisamos fazer com que a nossa prio-
ridade seja o ser humano, seja o homem vivendo na 
floresta e da floresta também. Nós podemos manter 
esse equilíbrio e trabalhar juntos, ruralistas e ambien-
talistas. O Brasil tem essa capacidade de trabalhar pari 
passu com ambientalistas e com ruralistas. Nós preci-
samos continuar produzindo, fazer com que a região 
Amazônica possa, cada vez mais, contribuir para que 
a balança comercial brasileira, com relação à produção 
agrícola e pecuária, seja cada vez mais crescente.

Dessa forma, priorizaremos o que é urgente: o 
ser humano e o desenvolvimento sustentável sob a 
luz da ciência e da tecnologia brasileira. Trataremos 

de impulsionar o desenvolvimento a toda força, com 
recuperação de áreas degradadas.

Temos a possibilidade de ser o principal prota-
gonista dessa tomada de consciência mundial. Essa 
é a grande quebra de paradigmas que nos permitirá 
fazer o bem à humanidade.

Esse é o assunto que eu gostaria de tratar nesta 
tarde, Sr. Presidente. Entendo que é um assunto da má-
xima importância para todos nós brasileiros. Somado a 
isso, a reforma tributária é outro tema importantíssimo 
a que precisamos nos ater com urgência. A questão do 
meio ambiente e a reforma tributária brasileira.

Muito obrigado. 
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Alfredo Cotait. DEM – SP) 

– Pois não.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria de so-
licitar a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Alfredo Cotait. DEM – SP) 
– Pois não.

Eu só queria fazer um comentário sobre as colo-
cações do Senador Acir. Todas pertinentes, remetem 
a uma reflexão importante. Sem dúvida, a nova eco-
nomia é traçada no desenvolvimento, porém com res-
ponsabilidade social e preservação do meio ambiente. 
Concordo também quanto à nossa soberania. Principal-
mente nossos representantes da Amazônia deveriam 
liderar esse processo, para que o Brasil fosse, além 
de constatar a sua soberania, líder desse processo na 
preservação do meio ambiente.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-
dente, eu peço a V. Exª que me inscreva como Líder 
do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Alfredo Cotait. DEM – SP) 
– Pois não.

Para completar, também concordamos que a 
COP-15 não atendeu às suas expectativas, deixando 
muito a desejar por não ter traçado metas para os pa-
íses desenvolvidos.

Agora, concedo a palavra ao nobre Senador José 
Bezerra, por delegação do Líder do Democratas, por 
cinco minutos, para comunicação urgente de interes-
se partidário, nos termos do inciso XIV do art. 14 do 
Regimento Interno.

O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN. Pela Lide-
rança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras, Srs. Senadores, foi Mahatma Gandhi, o 
grande líder pacifista da Índia, que afirmou que “a sa-
tisfação está no esforço e não apenas na realização 
final”.
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Subo, hoje, pela última vez, a esta tribuna, para 
pontificar o fim de uma curta jornada, que, se não me 
permitiu promover iniciativas pelo bem público dos bra-
sileiros, muito me serviu de ensinamento e aprendiza-
do, que carregarei comigo em todos os dias que a vida 
me guarda e que o bom Deus me reservou.

Todos neste Plenário sabem o quão difícil é para 
qualquer um assumir o lugar e a função de um Senador 
da estirpe do Senador José Agripino, esse valoroso 
homem público, que faz da atividade parlamentar um 
exemplo de bom e honrado serviço em favor da pátria, 
da sociedade e da democracia.

Não serei eu a avaliar o resultado final dos pou-
cos dias em que atuei neste histórico Plenário, Casa 
por onde passaram os mais preparados e cultuados 
vultos da nossa República. Mas quero deixar aqui o 
sentimento de que em mim jamais faltaram esforços, 
para dar a esse efêmero mandato a disposição e a 
dedicação de trabalhar pelo Brasil.

Foi um tempo curto, eu sei, como é todo o inter-
valo marcado pela limitada razão da interinidade, mas 
vivi, mesmo assim, uma experiência que está tendo, 
na minha concepção de vida e sobre a minha alma, 
a força de uma estação inteira, que nos carrega por 
anos, como nos mais belos e inesquecíveis anos da 
juventude. Foram meses com o peso de anos, se a vo-
cês todos for possível imaginar a satisfação e a honra 
que me invadem nesta hora. Senti-me, em cada sessão 
desta Casa, como se o espírito do meu pai pairasse 
sobre o plenário, a abençoar meus atos e a ensinar-
me o que ele, aqui, também, um dia aprendeu como 
Senador, representante do povo do meu Estado, o Rio 
Grande do Norte.

Quis muito fazer mais, representar, com mais ou-
sadia, a cadeira do meu Líder e do meu partido, mas 
o que já era curto por natureza ficou mais estreito e 
prejudicado pelas circunstâncias político-eleitorais por 
que passou o País nesse período. Fomos todos nós, 
Senadores e Senadoras, impedidos de atuar, com mais 
ênfase, devido ao recesso, à campanha eleitoral, aos 
muitos feriados, episódios e efemérides que levaram 
o Senado Federal a somente três esforços concen-
trados e a deixar as Comissões sem funcionarem a 
contento. Como naquela canção dos Titãs, a grande 
banda da nossa música popular brasileira, eu queria 
ter feito mais, ter arriscado mais, pois o Brasil e seu 
povo merecem sempre mais.

Esta minha passagem pelo Senado, Sr. Presiden-
te, ampliou também o alcance da minha visão sobre 
a atividade político-parlamentar em nosso País – eu, 
que meses antes observava a cena republicana com o 
olhar do cidadão do campo, do produtor rural nordesti-
no, do profissional liberal de uma pequena capital. Vi, 

nas ruas e nas instituições civis e políticas, a perigosa 
interrelação entre os Poderes, a falta de prestígio do 
Legislativo em relação aos demais e a todas as suas 
variantes, como o próprio Ministério Público e a Re-
ceita Federal. 

Eu vi o desprezo popular pela atividade de De-
putados e de Senadores, por exemplo, numa Nação 
cada dia mais dirigida e gerida, de forma inapelável, 
pelo Poder Executivo, imperioso e predominante até 
nos ânimos da imprensa livre, enquanto o Judiciário 
dita as regras e os destinos da República, atropelando, 
muitas vezes, a missão constitucional e democrática 
do Legislativo.

O Brasil necessita urgentemente reequilibrar a 
harmonia entre os Poderes, sob o risco de cairmos num 
sistema paradoxal nunca visto no Direito, na filosofia e 
na geopolítica das nações latino-americanas.

Aos que solapam a função do Congresso Nacio-
nal e das Assembléias Legislativas devo lembrar que 
até os generais do governo militar, nos anos 60 e 70, 
tiveram a preocupação de avisar, com antecedência, 
às Mesas Diretoras do Senado e da Câmara que iriam 
enviar tropas, para fechar as duas Casas.

Há também uma relação de dependência e medo 
dos governos regionais e municipais com o governo 
central e com o Poder Judiciário. Prefeitos e Governa-
dores ficam à mercê de ambos e também dos chama-
dos movimentos sociais por causa do uso que se faz 
da força da opinião pública – essa arma mortal que, 
ainda no século XIX, o poeta e advogado inglês Alfred 
Austin definia como aquilo “que as pessoas acreditam 
que as outras pessoas pensam”, porque é impossível, 
Srªs e Srs. Senadores, que qualquer um que passe 
pela experiência de governar uma cidade ou um Esta-
do fique imune a ter seu nome envolvido em qualquer 
ação e processo...

O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – Senador 
José Bezerra, V. Exª me permite um aparte?

O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN) – Pois não, 
Senador João Faustino.

O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – Eu deseja-
ria, neste instante, Sr. Senador, primeiro me congra-
tular com V. Exª pelo trabalho efetivo e construtivo que 
desenvolveu nesta Casa, durante o período em que 
substituiu o bravo e competente Senador José Agripi-
no. Gostaria de ressaltar, ilustre Senador, o trabalho de 
V. Exª, com coragem, com eficiência, com destemor, 
querendo sempre olhar o Brasil para frente, querendo 
projetar, nas suas palavras, nas suas ações, um Brasil 
renovado, um Brasil novo, um Brasil de esperanças. E 
essa lição que V. Exª deixa aqui fica. Fica no tempo, 
fica nos Anais da Casa, fica para a posteridade. Eu 
queria congratular-me com V. Exª mais uma vez, não 
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pelo discurso brilhante que faz hoje, porque, afinal de 
contas, as palavras reforçam a ação do cidadão e do 
homem público. Mas queria, muito mais do que isso, 
parabenizá-lo por esse período construtivo, de efici-
ência, de colaboração, de contribuição para o Brasil. 
Congratulo-me com V. Exª e desejo-lhe muitas felici-
dades. Que continue, na sua atividade empresarial tão 
decantada, exaltada aqui por V. Exª, a servir o nosso 
País com a mesma dignidade que o fez Senador da 
República durante esse período. Muito obrigado. Mi-
nhas congratulações.

O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN) – Agrade-
ço ao Senador João Faustino. Aqui entramos juntos, 
estamos saindo juntos, esperamos que juntos tenha-
mos cumprido com a nossa obrigação de Senador da 
República.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-
dor José Bezerra, gostaria de um aparte.

O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN) – Ouço o 
Senador Mozarildo.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Que-
ro, primeiro, dizer a V. Exª que não é realmente uma 
tarefa fácil substituir um Parlamentar como o Senador 
José Agripino, mas V. Exª, no curto espaço de tempo 
que passou aqui, demonstrou por que é o primeiro su-
plente dele. E, na verdade, referindo-me ao pronuncia-
mento que V. Exª faz, é um pronunciamento que me-
rece muita reflexão, porque realmente a hipertrofia do 
Poder Executivo sobre os demais Poderes e sobre as 
outras instituições é temerária para a democracia. Eu 
realmente me preocupo muito, quando vejo... Não es-
tou querendo referir-me somente ao atual Presidente, 
não; há, na história do Brasil, outros Presidentes que 
trilharam, mais ou menos, esse caminho, e houve, re-
almente, prejuízos fortes para a democracia. Então, o 
Brasil conseguiu avançar até aqui, e temos de pensar 
em realmente fazer o que manda a Constituição: que 
haja independência e harmonia real entre os três Po-
deres, não a submissão dos demais Poderes ao Poder 
Executivo. Nós não estamos nem em uma monarquia, 
nem em um sistema imperial. É evidente que também 
me preocupo com outras instituições, porque podem 
estar ou estão querendo fazer com que elas fiquem 
aparelhadas por causa de ideologia ou de partido, seja 
ele qual for – não estou referindo-me especificamente 
ao atual partido. Mas me preocupo com a conjuntura 
do Brasil daqui para frente. Então, precisamos ter uma 
democracia que não sofra reveses por causa seja de 
um viés ideológico, seja por acordos fisiológicos, que, 
como disse V. Exª, só levam a desacreditar principal-
mente o Legislativo e, até por consequência, também 
o Poder Judiciário.

O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN) – Senador, 
muito obrigado.

Quero acrescentar que a minha experiência par-
lamentar é desses quatro meses. Nunca atuei no Le-
gislativo e, apesar da pouca experiência, percebi jus-
tamente isso. Percebi essa sua preocupação nesse 
curto período que aqui estou. Realmente, é muito 
preocupante. Senti que o tripé que forma a democra-
cia, Legislativo, Executivo e Judiciário, está um pouco 
manco, está contundido, está com uma pequena dis-
tensão – que isso não leve a uma atrofia. Se levar a 
essa atrofia, temos certeza de que teremos grandes 
problemas para a nossa Nação.

O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – 
Senador José Bezerra.

O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN) – Sena-
dor Roberto, meu amigo e conterrâneo nordestino da 
Paraíba.

O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – 
Eu gostaria de ter a oportunidade de aparteá-lo para 
fazer uma reflexão. Na vida, no meu entender, nada 
acontece por acaso: o desenvolvimento de um país, o 
desenvolvimento de um estado, de uma empresa, de 
uma família, de um cidadão. As coisas são sempre fruto 
de vários fatores, entre eles competência, aplicação, 
assiduidade. Muitas vezes, eu reflito, estando ao lado 
do Rio Grande do Norte, estando na Paraíba, sobre 
as reais razões pelas quais o Estado do Rio Grande 
do Norte passa por um processo de grande desen-
volvimento e de grande maturidade. Fui testemunha, 
no Senado Federal, da sucessão temporária de dois 
Senadores que se afastaram por razões eleitorais – o 
Senador Garibaldi e o Senador Agripino –, que trou-
xeram para esta Casa dois exemplos de experientes 
homens públicos na qualidade de seus suplentes. V. 
Exª, Senador José Bezerra, tanto quanto o nobre com-
panheiro João Faustino deram lições a nós todos, são 
catedráticos no exercício da cidadania, no exercício do 
mandato de Senador, das experiências políticas acu-
muladas ao longo das vidas desses dois Senadores 
que, neste momento, saúdo em conjunto. Pode ter cer-
teza de que a presença de V. Ex ª ficou marcada nos 
Anais do Senado Federal como testemunho daquela 
terra pujante, daquela terra brilhante; mas, fundamen-
talmente, daquela terra que traz para as suas represen-
tações na Câmara e no Senado, bem como nas suas 
suplências, homens públicos do gabarito, do nível e da 
competência, inclusive da sociabilidade de V. Exªs. E V. 
Exªs, Senador José Bezerra, assim como o Senador 
João Faustino foram exímios fazedores de amigos, nos 
ensinaram a arte de fazer amigos, porque durante exa-
tamente esse período tão rápido de 120 dias, V. Exªs 
se consagraram como dois grandes amigos da Casa, 
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dois grandes amigos de todos os parlamentares que 
atuam nesta Legislatura. Parabéns pela atuação de V. 
Exª! O Senado Federal, hoje, momentaneamente, se 
despede desses dois Senadores, mas tenho certeza 
de que a marca indelével ficou inscrita nos Anais do 
Senado Federal. Parabéns a V. Exª.

O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN) – Obriga-
do, Senador Roberto Cavalcanti. Tivemos uma grande 
amizade nas Comissões em que trabalhamos juntos. 
V. Exª, conterrâneo nordestino, da Paraíba, que tão 
bem enaltece a vida parlamentar do Estado vizinho, o 
brilhante Estado da Paraíba.

Continuando o discurso, lembro que é difícil hoje 
que um político passe pela experiência de governar 
uma cidade ou um estado e fique imune a ter o seu 
nome envolvido em qualquer ação ou processo, cível 
ou administrativo, mesmo que, ao fim dos inquéritos, 
fique comprovado sua inocência. E só o fato da cita-
ção do nome, por força da condição de gestor maior, 
já é suficiente para a condenação prévia da mídia e 
das ruas. Nisso tudo reside a relação de medo e de-
pendência com o Judiciário, por exemplo, ou com o 
Ministério Público.

Na observação de contextos como esse e prin-
cipalmente nos deslizes praticados por privilegiados 
que se mantêm fora do alcance da opinião pública, é 
que levo comigo, quando encerrar essa interinidade, 
a vontade enorme de ficar mais um tempo para com-
bater injustiças, para apontar, com o destemor que 
marca meus conterrâneos, as falcatruas de uma elite 
político-ideológica que se ramifica pelas estruturas do 
poder no País. Queria mais tempo para impedir, com 
o ímpeto da indignação, a transformação vergonhosa 
do BNDES, que há muito deixou de ser um banco de 
desenvolvimento social para assumir função de mu-
leta financeira de algumas poucas grandes empresas 
privadas brasileiras, e operando com suspeitíssimas 
taxas de sucesso.

Seria muito satisfatório dedicar mais uns dias 
nesta Casa para registrar aqui, em nome dos verda-
deiros investidores do progresso, a estupefação com 
manobras estatais igual a essa da Caixa Econômica 
Federal, que lançou um novo programa, “Quem Quer 
Dinheiro?”, para salvar banco de camelô televisivo 
com rombos maiores do que a pouca vergonha de um 
governo gracioso e dissimulado, cujo Chefe serelepa 
pelo mundo a festejar até os fracassos e irregularida-
des dos seus muitos ministérios.

Quisera, Sr. Presidente, mais algumas horas so-
mente para ser a voz daqueles que geram emprego 
e renda e que já não sabem como proceder diante de 
uma carga tributária extorsiva e venal. Ficaria aqui noi-
tes adentro na espera de que o Governo do Presidente 

Lula fizesse um único movimento sequer para conter a 
farra do dinheiro público com os cartões corporativos; 
queria ficar mais tempo denunciando as polpudas diá-
rias utilizadas no apoito pelos petistas comissionados, 
os grandes salários dos chamados “aspones” e toda 
uma gama dos deslizes que o PT já demonstrou ser 
sua especialidade, desde o advento dos mensaleiros, 
aloprados e amiguinhos da Casa Civil.

O pouco que aqui aprendi é por demais suficien-
te para estimular mais ainda a minha obstinação em 
minimizar o sofrimento dos pequenos agricultores do 
Nordeste, que ainda esperam os auspícios de uma 
lei aprovada em junho de 2010, a Lei nº 12.249, que 
traria alguns paliativos para seus problemas mais pre-
mentes, só que até hoje não foi regulamentada pelo 
Banco Central.

Infelizmente, no Brasil de hoje, os agricultores não 
têm o mesmo prestígio governamental que gozam, por 
exemplo, os delinqüentes do MST, uma entidade ilegal 
e criminosa, que recebe dinheiro dos cofres públicos 
para financiar suas invasões e seus atos de terror no 
campo e nas cidades.

Deixo hoje esta Casa para retornar ao meu coti-
diano de criador pecuário nordestino, levando comigo a 
incomensurável honra de ter convivido com todos que 
fazem este Plenário e de como cada um tem aprendido 
um pouco de uma atividade com a qual jamais havia 
tido experiência.

Nunca exerci cargo eletivo e se aqui vim por 
convite e regra partidária do meu Líder José Agripino, 
espero ter contribuído, Sr. Presidente, com a missão 
legislativa do Senado.

Entrego a cadeira a quem de direito detém um 
dos maiores índices de credibilidade diante da socie-
dade e da imprensa do Brasil, um Senador sério, ho-
nesto e combativo, que jamais temeu as agressões e 
perseguições do Palácio do Planalto, esse templo de 
um Poder useiro e vezeiro na prática do extermínio de 
adversários políticos. Substituir José Agripino Maia foi 
o desafio mais difícil da minha vida e espero não ter 
decepcionado nem ele ,nem seus fiéis seguidores e 
eleitores.

Para concluir, reafirmo à Presidência da Casa a 
emoção que me consome pela experiência vivida. E 
aqui me remeto ao grande pensador franco-argelino, 
filósofo e poeta do existencialismo, Albert Camus, que 
nos ensinou que “não se pode criar experiência, é pre-
ciso passar por ela”. Minha passagem pelo Senado 
será, a partir de agora, a amálgama revitalizadora a 
unir numa só dimensão ético-filosófica todos os atos e 
gestos da minha formação moral transmitida por meus 
pais e por meus mestres.
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Rogo a todos os parlamentares de bem do Brasil 
que lutem de forma mais ativa pelo restabelecimen-
to da admiração popular por esta atividade tão im-
prescindível à democracia; que coloquem no centro 
do debate nacional o fortalecimento das instituições 
republicanas, não permitam o fim da harmonia entre 
os poderes, concentrem esforços para desmanchar 
o desequilíbrio que hoje faz do Legislativo um Poder 
menor que os demais, não permitam que o Brasil im-
provise no espectro geopolítico das Américas uma 
democracia manca.

Mário de Andrade dizia, no limiar dos ventos 
modernistas de um Brasil ainda de pouca urbanida-
de, que “não devemos servir de exemplo a ninguém, 
mas podemos servir de lição”. Lembrando do criador 
de Macunaíma, a mais literosociológica caricatura do 
nosso País, despeço-me do Senado com a canção con-
temporânea de uma dupla da minha geração, oriunda 
de uma terra parecida culturalmente com o Nordeste, 
Minas Gerais. Que cada um de nós repita sempre o 
aviso que Beto Guedes e Ronaldo Bastos uma vez es-
palharam pelo Brasil quando a campanha das Diretas 
Já nos acordou como um sol de uma nova primavera: 
“A lição sabemos de cor, só nos resta aprender.”

Que Deus ilumine o Senado e cada um dos Srs. 
Senadores e Srªs Senadoras. Meu agradecimento 
especial ao seu corpo de funcionários, minha eterna 
gratidão...

A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Senador, 
V. Exª me concede um aparte, por favor?

O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN) – Pois não, 
Senadora e Governadora do meu Estado, Rosalba 
Ciarlini.

A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Senador 
José Bezerra, eu gostaria aqui de parabenizá-lo pelo 
seu trabalho. Eu sei que foi um período curto, na rea-
lidade, em função de o Brasil todo estar envolvido nas 
eleições, tanto no âmbito federal, como no estadual. 
Sei que o senhor não pôde dar uma contribuição ain-
da maior, o que tenho certeza de que era a sua von-
tade, como expôs no seu discurso, mas honrou esta 
Casa, honrou o nosso Estado e para cá trouxe a sua 
experiência de um trabalhador, não de um político que 
tivesse ocupado outras funções. Eu não me lembro do 
senhor ocupando nenhuma função, nenhum cargo pú-
blico. Como sou do Estado, conheço essa vida, mas 
me lembro da sua luta pelo homem do campo, pelo 
trabalhador do campo, por aqueles que investem no 
agronegócio, por aqueles que são criadores, em cujo 
trabalho o senhor sempre acreditou de forma séria, 
honesta, determinada. Isso é o que realmente fortale-
ce não somente a alma humana, mas principalmen-
te o nosso Brasil. Então, queria aqui parabenizá-lo e 

dizer que, com a experiência agora já ampliada pela 
passagem pelo Congresso Nacional, com certeza, o 
Rio Grande do Norte irá ter sempre a sua colaboração 
e a sua experiência. Eu espero, como Governadora, 
contar, como contei durante a campanha, com a sua 
luta, com o seu envolvimento e com a sua liderança 
na área em que o senhor atua. Quero, como Gover-
nadora, continuar contando com boas ideias e com a 
certeza de que, de mãos dadas, fazemos a força da 
união vencer qualquer desafio. Parabéns!

O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN) – Muito 
obrigado, Senadora.

Gostaria de recordar que, há cerca de dez anos 
– V. Exª ainda era Prefeita de Mossoró –, estive lá 
para assinar convênio como Presidente do Conselho 
Deliberativo do Sebrae. Fiz um discurso pedindo que 
Mossoró emprestasse aquela competência não mais 
ao Estado e, sim, ao País. Essa competência veio para 
esta Casa e mostrou a que veio como Senadora nes-
ses quatro anos. Agora, Mossoró vai emprestar ao Rio 
Grande do Norte e, com certeza, vai colher os frutos, 
como colheu Mossoró com aquele desenvolvimento 
que a senhora implementou na cidade, com aquelas 
obras, com aquele dinamismo que fez com que a cida-
de de Mossoró se tornasse hoje uma das mais belas 
do Nordeste brasileiro. Muito obrigado.

Continuando o meu discurso, para encerrar, que-
ro dizer...

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Permita-me um 
aparte, Senador José Bezerra, antes de encerrar.

O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN) – Pois não, 
Senador Alvaro Dias.

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Agradeço a 
V. Exª. Não poderia deixar de manifestar também, em 
nome da Bancada do PSDB, os aplausos ao compor-
tamento de V. Exª durante esses 120 dias no Senado 
Federal. Como os colegas já disseram, foi um perío-
do comprometido pela campanha eleitoral, em que a 
produção legislativa é reduzida, mas, apesar disso, 
foi um tempo suficiente para que todos nós pudés-
semos conhecer um pouco mais do talento de V. Exª, 
do preparo, da competência, dessa ousadia em fazer 
oposição com veemência. Infeliz do País que não tem 
uma oposição responsável, afirmativa e veemente. E 
V. Exª tem esse perfil. Por isso, fez muito bem ao Se-
nado Federal a sua presença aqui. Lamentamos a sua 
ausência, em que pese o fato de voltar José Agripino, 
que é um grande Líder, um grande Senador, um nome 
nacional de grande respeitabilidade. Mas, certamente, 
V. Exª é um suplente à altura e que, se pudesse per-
manecer, faria muito bem, não apenas ao Rio Gran-
de do Norte, mas ao País e à democracia. Os nossos 
cumprimentos e que Deus o proteja sempre na sua 
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caminhada. E, quem sabe, possa voltar um dia para 
prestar o serviço que pode realizar, com seu talento, 
à democracia no nosso País.

O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN) – Muito 
obrigado, Senador Alvaro Dias. Muito me engrandece 
um aparte como o de V. Exª, grande Líder da banca-
da do PSDB.

Para encerrar, minha enternecida gratidão ao 
povo do Rio Grande do Norte e o meu eterno amor à 
minha família.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alfredo Cotait. DEM – SP) 

– Bom, quero cumprimentá-lo, Senador José Bezerra. 
Queria dizer que esta Casa perde uma voz corajosa, 
desejando que o senhor tenha sucesso nas demais 
atividades. 

Eu queria, agora, conceder a palavra ao Sena-
dor João Faustino. 

O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Alfredo Cotait, Srs. Senadores, 
Srª Senadora Rosalba Ciarlini, a quem homenageio 
desta tribuna pela competência, pelo espírito público, 
pela dedicação ao Rio Grande do Norte e sobretudo 
pela grande vitória, consagradora vitória, obtida no últi-
mo dia 3 de outubro. Desejo a V. Exª muito sucesso na 
missão que ora abraça e que, certamente, gera e cria 
abundante e permanente expectativa junto ao querido 
povo do Rio Grande do Norte. Minhas congratulações, 
ilustre Senadora.

Hoje venho a esta tribuna, Srªs e Srs. Senadores, 
para apresentar as minhas despedidas. Despeço-me 
das Srªs e dos Srs. Senadores com quem tive a honra 
e o privilégio de conviver pelo espaço de quatro me-
ses, período que, mesmo breve, se apresenta como 
um dos mais nobres e elevados de minha trajetória na 
vida pública. Ao deixar o convívio desta alta Câmara, 
levo a convicção de haver cumprido o meu dever, den-
tro das possibilidades e condições propiciadas pelo 
ciclo eleitoral.

Orgulho-me de ter vivenciado a nobre tarefa de 
representar o meu Estado, o Rio Grande do Norte, 
nesta Casa, que abrigou, ao correr de sua história, al-
gumas das mais celebradas, importantes e honradas 
figuras da República.

Devo destacar que foi para mim grande honra 
partilhar com as Srªs e os Srs. Senadores do debate 
dos grandes temas nacionais. Além de sentir-me hon-
rado, considero o fato de ocupar a cadeira de Senador 
da República o coroamento de uma carreira política, 
no melhor sentido da expressão.

Quero aproveitar este momento de despedida 
para, em rápidos traços, desenhar a moldura dos prin-

cípios, valores e ideias que têm inspirado as minhas 
atividades políticas.

Poderia resumir esse escopo, pinçando o pensa-
mento do eminente professor Antonio Candido de Mello 
e Souza: “O servidor público, do mais humilde ao mais 
alto mandatário da Nação, personifica e protagoniza o 
ideal democrático republicano que a população brasi-
leira, em sua vontade soberana, abraçou”. 

Governantes e legisladores são servidores do 
povo em seu significado mais profundo. Devem, assim, 
subordinar-se a imperativos políticos, dentre os quais 
sobressaem a ética, a honra, a dignidade, o compro-
misso de servir e não se servir da coisa pública.

O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – 
Senador, gostaria de pedir-lhe a fineza de um aparte, 
pois vou ter de me afastar momentaneamente do ple-
nário do Senado.

O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN) – O apar-
te de V. Exª engrandece o meu discurso. Concedo-o 
com muita alegria.

O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – 
Obrigado. Não poderia deixar de fazê-lo. V. Exª deu, 
neste plenário, nesta Casa, nas comissões, com a sua 
atuação, um exemplo para todos nós. V. Exª exerceu 
um posicionamento partidário firme e seguro, de opo-
sição ao bloco ao qual eu pertenço; tivemos o privilé-
gio de convivermos em posições supostamente anta-
gônicas, porém defendendo os interesses brasileiros, 
defendendo os interesses nordestinos – V. Exª, com 
extrema competência, habilidade e lucidez, defendeu 
os interesses do Rio Grande do Norte. Deixarei esta 
Casa ao final do ano, em janeiro próximo, poucos me-
ses a mais do que V. Exª, mas, na verdade, uma das 
marcas que ficarão registradas nesta nossa passagem 
são as amizades, como a que conquistei ao conviver 
com V. Exª. Espero que esta convivência aqui no Se-
nado seja multiplicada, tenha sido uma semente de 
um relacionamento profissional, pessoal e de amizade 
profunda. Espero recebê-lo, como cidadão, na Para-
íba, para poder mostrar um pouco da nossa terra, já 
que vez por outra tenho o privilégio de visitar a terra 
vizinha, terra do Rio Grande do Norte. Parabéns a V. 
Exª. Lamento ter de perder o restante do pronuncia-
mento de V. Exª, porém tentarei, à noite, resgatá-lo na 
TV Senado. Parabéns a V. Exª! V. Exª deixa uma mar-
ca indelével aqui pelo comportamento, pela atuação e 
pela competência no Senado Federal. Muito obrigado 
e desculpe ter feito este aparte, um pouco precipita-
do, ainda no início do pronunciamento de V. Exª, mas 
não poderia deixar de fazê-lo, uma vez que tenho de 
me ausentar momentaneamente em função de uma 
audiência fora. Falharia comigo mesmo e com V. Exª 
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se deixasse de fazer essas minhas referências, esses 
meus elogios. Parabéns a V. Exª!

O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN) – Agrade-
ço o aparte de V. Exª e aproveito a oportunidade, neste 
momento de despedida, para reconhecer o valor de V. 
Exª, o trabalho eficiente que V. Exª vem desenvolvendo 
nesta Casa. Com certeza, o povo da Paraíba se orgu-
lha muito da presença do Senador Roberto Cavalcanti 
no Senado Federal.

Governantes e legisladores...
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Permita-me 

um aparte, Senador João Faustino.
O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN) – Senador 

Alvaro Dias, com muita honra ouço V. Exª.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Aproveito a 

interrupção do seu pronunciamento para manifestar, 
em nome de toda a bancada do seu partido, o PSDB, 
a nossa alegria em tê-lo conosco neste período de 
cento e vinte dias. Eu já o conheço há bastante tempo, 
conheço a sua trajetória política e sei que, no exercício 
de funções públicas no Executivo ou no Legislativo, a 
sua preocupação sempre foi com a qualidade, com o 
conteúdo. V. Exª é estudioso, prepara-se para repre-
sentar bem e exerce o seu mandato sempre com muita 
dedicação. A sua presença constante e a sua atuação 
afirmativa o recomendam como homem público e, por-
tanto, a despedida, que quase sempre é um momento 
de tristeza, certamente não nos transfere essa ideia 
agora, já que V. Exª está se despedindo deste man-
dato, mas estará presente na vida pública sempre, 
exercitando a atividade política com a competência de 
sempre, estará sempre ao nosso lado empalmando as 
bandeiras que sempre empalmou e contribuindo para 
que o país, o Brasil, possa ser um país, uma nação 
onde o exercício da democracia seja uma realidade e 
não uma ficção. Os nossos cumprimentos e que Deus 
o acompanhe sempre em sua trajetória.

O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN) – Obriga-
do, Senador Alvaro Dias. Estive neste plenário sempre 
sob sua orientação e sob sua liderança, o que muito 
me honrou. E se o mandato teve algo de sucesso, de 
projeção, devo isso também à orientação sábia que, 
durante esse período, recebi da liderança do meu par-
tido através de V. Exª.

Continuo, Sr. Presidente.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Senador 

João Faustino...
O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN) – Gover-

nantes e legisladores são servidores do povo em seu 
significado mais profundo. Devem, assim, subordinar-
se a imperativos políticos – repito –, dentre os quais 
sobressaem a ética, a honra, a dignidade, o compro-
misso de servir e não se servir da coisa pública.

Aristóteles ensinava que a excelência moral do 
indivíduo vem do hábito de fazer o bem, Senador Pe-
dro Simon, do hábito de fazer o bem, como V. Exª faz 
no cotidiano da sua vida. Portanto, toda ação individu-
al, para que seja ética, deve, assim, privilegiar o meio 
coletivo em que se realiza. O bem comum deve ser o 
lume daqueles que detêm a representação popular e, 
portanto, esses detentores são os verdadeiros servi-
dores do povo.

Concedo a palavra, para minha alegria, à ilustre 
Senador Rosalba Ciarlini.

A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Obrigada, 
Senador João Faustino. Eu queria aqui também fazer-
lhe uma homenagem especial. O trabalho que o se-
nhor desenvolveu trouxe mais brilho ao nosso Estado 
do Rio Grande do Norte. E não poderia ser diferente, 
para mim não foi nenhuma surpresa, Presidente Alfre-
do Cotait, porque conheço a trajetória do hoje Senador 
João Faustino. Eu conheci o Secretário de Educação 
João Faustino, que fez um brilhante trabalho em nosso 
Estado. Veja que, naquela época em que ele foi Se-
cretário, há cerca de trinta anos, o nosso Estado tinha 
uma referência, uma importância, orgulhava a todos 
nós na área da educação. Ninguém mais do que ele 
implantou o segundo grau no interior, levando oportu-
nidade para todos. Hoje o nosso Estado é lanterninha 
na educação, e João Faustino, naquela época, fez 
um brilhante trabalho. Depois, destacou-se na Câma-
ra, como Deputado Federal, por vários mandatos, em 
cargos que ocupou no governo do nosso Presidente 
Fernando Henrique e também ao lado do Governador 
Serra. V. Exª sempre desempenhou muito bem o seu 
trabalho, com dedicação, orgulhando a todos nós. Eu 
queria aqui dizer que o tempo foi pouco para que ele 
pudesse mostrar todo o potencial, o tanto que ele pode 
contribuir – e já contribuiu – para o nosso Brasil e para 
o Rio Grande do Norte. Como norte-rio-grandense, 
como agora eleita pelo povo do Rio Grande do Norte 
para estar à frente, sendo a condutora das ações no 
nosso Estado, quero dizer que fico muito feliz em ver 
quantas sementes João Faustino lançou nesse curto 
período aqui, no Senado, assim como também o seu 
colega José Bezerra. Parabéns Senador João Faustino! 
Nós, norte-rio-grandenses, sentimo-nos orgulhosos. 
Você nunca nos decepcionou.

O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN) – Obriga-
da, Senadora Rosalba Ciarlini. V. Exª é generosa nos 
elogios que faz a este Senador. Digo generosa porque 
a amizade, às vezes, embaça um pouco a lógica, e a 
amizade que construímos ao longo da vida, com V. 
Exª, com o ex-Deputado Carlos Augusto, uma das fi-
guras mais inteligentes que conheço no Rio Grande do 
Norte, um dos políticos mais competentes, a amizade 
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que construímos ao longo desse tempo, ao longo de 
muitos anos, permite que hoje estejamos aqui, frente 
à frente, eu falando sobre um passado próximo e V. 
Exª também se preparando para um futuro de desafios 
que e de trabalho em favor do povo do Rio Grande do 
Norte. Agradeço o aparte de V. Exª, que muito valoriza 
o meu discurso.

Na minha crença, a relação entre o Poder Público, 
o poder do Estado e o anseio da coletividade deve se 
pautar, mais do que nunca, pelo respeito aos direitos 
humanos e à busca de justiça social, em cujo abrigo se 
inserem as oportunidades iguais de renda e trabalho 
para todos, significando ainda a universalização dos 
direitos básicos como educação, saúde, segurança, 
moradia e saneamento. 

No sistema democrático, mais do que em qualquer 
outro, esta relação se torna crucial. Os valores que pro-
curo destacar são abomináveis em regimes autoritários. 
Entretanto, são eles indispensáveis e indissociáveis 
do ideário da democracia, esse regime que recebeu 
de Churchill a famosa lição: “Ninguém pretende que a 
democracia seja perfeita ou sem defeito. Mas é sem 
dúvida a melhor forma de governo dentre todas as que 
têm sido praticadas em todos os tempos”. 

Tenho tentado, ao longo de minha carreira, se-
guir caminhos aplainados pela ética, pelo respeito aos 
adversários, pela harmonia nas relações políticas. En-
tendo que a ética constitui valor central das dinâmicas 
sociais, profissionais e políticas, valor que se torna 
cada vez mais presente nos foros democráticos por 
sua intrínseca relação com a credibilidade da política, 
a imagem dos governantes e o respeito dos cidadãos 
pelas instituições sociais.

Entendo, ainda, que a liberdade de expressão, a 
liberdade de ir e vir, a liberdade do credo religioso e a 
privacidade são direitos inalienáveis da pessoa huma-
na e, como tais, devem ser respeitados pelos poderes 
constituídos. Os cânones norteadores da liberdade 
não podem ser violados, mesmo quando se pretende 
criar instituições com competência legal para “orientar, 
disciplinar e fiscalizar” a opinião pública. 

Há que se coibir abusos, não há dúvida. No en-
tanto, para isso existem mecanismos eficazes na le-
gislação. Em outras palavras, Sr. Presidente, o Poder 
Judiciário é um instrumento democrático a que se 
deve recorrer quando, porventura, se for vítima de 
excessos. 

São essas algumas de minhas concepções, Srªs 
e Srs. Senadores. E elas têm pautado minha vida des-
de o início de minha carreira, no meu sempre querido 
e presente Rio Grande do Norte, onde me foi dado o 
privilégio de ocupar vários cargos como o de Secretário 
de Educação, Deputado Federal por quatro legislaturas, 

passando pela experiência na Secretaria de Assuntos 
Federativos da Presidência da República, onde sempre 
me considerei um servidor público.

Em minha breve passagem pelo Senado Federal, 
procurei, com humildade, expressar ideias e levantar 
temas que estão a merecer ações urgentes e prioritárias 
como a educação, a saúde, a segurança pública, entre 
outros. Defendi a necessidade urgente de atualização 
da Constituição Federal nos campos da tributação, da 
política e da Previdência, entendendo que sem ela di-
ficilmente – dificilmente, repito – o Brasil se situará no 
contexto dos países modernos e eficientes.

Renovo aqui o que afirmei nesta tribuna, em vá-
rias ocasiões: enquanto não se oferecer educação de 
qualidade aos jovens, o Brasil será um país onde terá 
vez apenas uma minoria de privilegiados, e somente 
uma minoria de privilegiados.

No momento em que a população brasileira se 
preparava para exercer seu direito democrático da livre 
escolha dos seus governantes majoritários e legislado-
res, pedi a atenção desta Casa para a necessidade de 
examinarmos os mecanismos das pesquisas eleitorais, 
refletindo sobre as possíveis distorções que este legí-
timo instrumento enseja quando mal utilizado.

Faço esse ligeiro retrospecto, Senador José Be-
zerra, não como soberba prestação de contas. Mas 
faço como dever.

Desejo aqui testemunhar a importância do Se-
nado Federal na edificação do Estado democrático do 
nosso País. Neste sentido, quero prestar minhas home-
nagens às Srªs e aos Srs. Senadores, agradecendo-
lhes a acolhida como um de seus pares e, sobretudo, 
por honrar o cargo do qual foram investidos.

Aqui, presto minha homenagem ao Senador Ga-
ribaldi Alves Filho. Da mesma forma como o Senador 
José Bezerra considerou difícil tarefa substituir o Sena-
dor José Agripino, também afirmo: não é fácil assumir 
a cadeira do Senador Garibaldi Alves Filho.

Como Senador que chegou à Presidência desta 
Casa, Garibaldi é exemplo de político que se consa-
grou aqui, entre seus Pares, e no conjunto da opinião 
pública pela defesa intransigente dos mais elevados 
valores.

Senador Mozarildo Cavalcanti, sob o comando 
do Senador Garibaldi Alves Filho, o Senado Federal 
viveu dois momentos que engrandeceram o Parlamen-
to brasileiro: o primeiro ocorreu numa inesquecível 
madrugada, quando os Senadores, com sua altivez, 
com sua responsabilidade, rejeitaram a continuação 
da cobrança da Contribuição Provisória sobre Movi-
mentação Financeira (CPMF), imposto que agredia o 
bolso dos brasileiros; o segundo foi a histórica recusa 
da Medida Provisória nº 446, que propiciava benefícios 
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tributários a instituições filantrópicas e anistiava entida-
des com suspeitas de fraude. Esses dois momentos, 
vividos sob o comando do Senador Garibaldi Alves Fi-
lho, serviram para restaurar e fortalecer o respeito da 
sociedade pelo Parlamento brasileiro, especialmente 
pelo Senado Federal.

Sua índole e a cordialidade que o caracterizam 
são sobejamente conhecidas de todos, como compro-
vam alguns dos mais representativos comentaristas 
políticos do Brasil, que lhe atribuem “comportamento 
impecável” na defesa do Senado, da cidadania e da 
construção cotidiana da democracia. De fato, Garibaldi 
nunca transigiu os valores mais sagrados da vida pú-
blica: a lealdade, o compromisso, o amor à verdade, o 
despojamento, a sinceridade, o respeito ao cidadão. 
Na próxima Legislatura, ele estará de volta, com seu 
semblante sereno, risonho, características que, em vá-
rios momentos de tensão, funcionaram como calmante 
para ele próprio e para esta Casa.

Despeço-me com a certeza de que a contribui-
ção de cada um de V. Exªs só faz elevar ainda mais a 
altiva missão institucional deste Parlamento.

Agradeço aos servidores desta Casa a acolhida 
que me proporcionaram, acolhida esta marcada pela 
eficiência, pela disponibilidade em servir, pelas fecun-
das atitudes de cordialidade.

Renovo, finalizando, os meus agradecimentos 
ao Presidente José Sarney, que me distinguiu com o 
carinho da sua amizade.

O Sr. José Bezerra (DEM – RN) – Senador João 
Faustino, permita-me um aparte?

O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN) – Concedo 
um aparte ao ilustre Senador José Bezerra.

O Sr. José Bezerra (DEM – RN) – Senador João 
Faustino, chegamos aqui juntos, assumimos o manda-
to juntos, estamos saindo juntos. Eu, como profundo 
conhecedor, porque privo da sua amizade desde lon-
gas datas, assim como minha família – conheço toda 
a sua vida privada e pública –, sou um de seus admi-
radores naquela nossa terra. Participamos de campa-
nhas memoráveis, como aquela sua campanha para 
governador, quando perdemos a eleição por conta do 
resultado nacional, em que o PMDB fez praticamente 
todos os governadores do Brasil – a oposição só fez o 
de Sergipe, em 1986. O Rio Grande do Norte perdeu 
a grande oportunidade de tê-lo como governador na-
quele ano, em 1986. Digo isso, porque, nesses quatro 
meses em que convivemos aqui, vi sua atuação como 
Senador dedicado, sucinto e preocupado principal-
mente com a educação do nosso País, como profes-
sor, como ex-Secretário de Educação do Município 
de Natal, tendo galgado o cargo até a convite do meu 
sogro – minha esposa está aqui como testemunha –, 

o Dr. Ubiratan Pereira Galvão. Depois, foi Secretário 
de Educação do nosso Estado, com muito brilhantis-
mo, quando a educação do nosso Estado realmente 
funcionou e não estava sucateada, como está agora. 
Quero, neste aparte, apenas dar meu testemunho de 
que pode ficar com a consciência tranquila, porque V. 
Exª – eu o acompanhei nesses quatro meses todos os 
dias – cumpriu com sua bela missão de ser Senador 
da República a contento, com eficiência, dedicação 
e brilhantismo. Meus parabéns Senador pelos belos 
quatro meses como Senador da República Federati-
va do Brasil!

O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN) – Agra-
deço a V. Exª, Senador José Bezerra. V. Exª não sabe 
o tamanho do meu orgulho de chegar a esta Casa no 
mesmo dia e, praticamente, na mesma hora em que 
V. Exª também aqui chegou. Para mim, é motivo de 
orgulho – digo-lhe com muita sinceridade – poder ter 
convivido com V. Exª e poder ter descoberto, além dos 
valores imensuráveis que V. Exª possui, novos valores 
no cidadão, no homem público, no empresário e no 
Senador José Bezerra Júnior.

Acompanharei, com um distanciamento de per-
tença, as atividades congressuais. Vamos olhar para o 
amanhã, iluminados pela esperança, que, no dizer do 
Padre Vieira, é a mais fácil de todas as companhias.

Por fim, Srªs e Srs. Senadores, enfatizo que mi-
nha presença nesta Casa me permitiu defender uma 
escola à altura dos jovens e das crianças do meu 
País, uma classe política mais consciente do seu pa-
pel transformador.

Concedo um aparte ao ilustre Senador Mozaril-
do Cavalcanti.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-
nador João Faustino, como eu disse quando da sua 
chegada aqui, eu o conheço desde o tempo em que 
éramos colegas na Câmara dos Deputados. Portan-
to, eu já conhecia muito sua capacidade de atuação, 
sua competência, e, para mim, não foi surpresa seu 
desempenho nesses poucos meses em que substitui 
o Senador Garibaldi. Quero dizer que foi uma colabo-
ração muito importante para o Senado. Inclusive, esse 
seu pronunciamento é relevante quando alerta para a 
questão da democracia e da educação e quando fala 
da importância de preservarmos a liberdade de ex-
pressão neste País. Entendo que realmente estamos 
vivendo um momento em que, na cabeça de muitos 
brasileiros que se preocupam com o amanhã, fica a 
interrogação: realmente, haverá uma democracia que 
se consolidará com a diminuição dessa hipertrofia hoje 
existente do Poder Executivo sobre os demais Poderes, 
com a tentativa solerte, por exemplo, de se controlar a 
imprensa e, portanto, a liberdade de expressão, que é 
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a alma da democracia? Tudo isso, na cabeça de pes-
soas sérias como V. Exª, deve estar permanente. Um 
novo Congresso assumirá no ano que vem. Alguns 
aqui permanecem, como é o meu caso, que tenho 
mandato até 2014, mas outros se vão. A maioria que 
vem para o Senado e outros que foram reeleitos ou 
que foram eleitos pela primeira vez para a Câmara têm 
uma missão importantíssima neste ano de 2011, que 
é a de fazer as reformas de que o País precisa, como 
a reforma tributária e a reforma política. Com isso, po-
deremos, de fato, sair dessa história de faz-de-conta e 
parar de viver sob o domínio de medidas provisórias, 
que, a toda hora, trancam as pautas da Câmara e do 
Senado. O Executivo legisla muito mais do que o Le-
gislativo. Parabéns a V. Exª! Tenho a certeza de que, 
nos Anais do Senado, ficará registrado o brilhantismo 
da sua passagem por aqui.

O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN) – Muito 
obrigado, Senador Mozarildo.

Lembro-me de que, quando aqui cheguei, fui 
recebido com carinho, por um abraço fraterno de V. 
Exª e do Senador Geraldo Mesquita, que lá está, re-
presentando o Estado do Acre. Com alegria, subi as 
escadas deste plenário, para dirigir-me à Mesa, para 
prestar o juramento oficial e assumir a condição de 
Senador da República.

V. Exª, no discurso da minha posse, foi muito ge-
neroso ao ressaltar posições do passado que juntos 
assumimos em defesa da democracia e dos interesses 
mais legítimos do povo brasileiro no campo da justiça 
social, das liberdades individuais, das reformas políti-
cas e da anistia e muitos outros momentos que juntos 
vivemos na Câmara dos Deputados.

Quis Deus que, novamente, tivéssemos o privilé-
gio de, juntos, lutarmos, ombro a ombro, por um novo 
momento de liberdade e de aperfeiçoamento do Estado 
brasileiro! Recebo seu aparte com muito orgulho.

Por fim, Srªs e Srs. Senadores, enfatizo que mi-
nha presença nesta Casa, repito, permitiu-me defen-
der uma escola à altura dos jovens e das crianças do 
meu País, uma classe política mais consciente do seu 
papel transformador.

Ontem, hoje e amanhã, como cidadão, continuarei 
oferecendo minha contribuição, para que o Brasil se 
torne um dia – e espero que esse dia esteja no raiar 
de um novo sol – uma nação mais justa, mais livre, 
mais solidária e mais generosa.

Muito obrigado.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) 

– Senador João Faustino, por gentileza, permita-me 
um aparte.

O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN) – Com 
muita honra, Senador Geraldo Mesquita, concedo-lhe 
o aparte.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) 
– Vim aqui o mais rapidamente que pude. Eu estava 
sofrendo numa cadeira de dentista e estava preocu-
pado, porque, desde ontem, eu sabia que V. Exª faria 
seu pronunciamento. Eu não poderia faltar, até porque 
me lembro exatamente do dia da sua posse. Eu estava 
ali, na tribuna, fazendo algumas considerações. Lem-
bro, perfeitamente, que eu estava lendo um artigo do 
historiador brasileiro Marco Antonio Villa e que esta-
va presidindo a sessão nosso grande amigo Senador 
Sarney, que estava preocupado, porque achava que 
eu ia me estender um pouco mais. Então, mandou-me 
um bilhetinho: “Um Senador vai tomar posse”. E era 
exatamente V. Exª, que eu, é lógico, não conhecia pes-
soalmente, mas sabia se tratar de um Parlamentar de 
longo curso. Há tempos, V. Exª e eu, coincidentemen-
te, estávamos em viagem no mesmo vôo, e V. Exª me 
perguntou por um colega seu, o Aluísio Bezerra, que 
foi Senador, da minha terra. Durante a campanha, es-
tive com o Senador Aluísio Bezerra no Estado e falei 
da sua lembrança, da sua preocupação com ele. Ele 
ficou muito feliz, inclusive. Eu queria lhe dizer que foi, 
genuinamente, uma satisfação muito grande poder 
conviver com V. Exª aqui, durante esse tempo que V. 
Exª passou conosco. Foi um momento meio parado 
no Senado, mas sua atuação fez com que esse fato 
se tornasse menor, porque V. Exª foi pontual, V. Exª foi 
firme em algumas questões. Para aqueles que não o 
conheciam pessoalmente, como eu, V. Exª, com sua 
atuação, mostrou como deve ser um Parlamentar, prin-
cipalmente nesta Casa: um Parlamentar de convicção, 
um Parlamentar que não se dobra, que não se verga 
às conveniências. É uma coisa interessante, Senador. 
Fiquei muito feliz de assistir ao seu discurso em diversas 
oportunidades e levo uma lembrança muito agradável 
do nosso convívio. Espero que V. Exª continue sendo 
esse homem público brilhante, seguro, convicto do 
que quer para si e para o nosso País. Espero que, de 
qualquer outra tarefa ou atribuição que lhe seja dada, 
V. Exª se incumba com a mesma excelência com que 
fez no exercício do seu mandato no Senado. Meus 
cumprimentos! Um abraço muito fraterno! Espero ter 
o privilégio e a oportunidade de revê-lo em qualquer 
circunstância, porque, para mim, foi muito agradável 
conviver com V. Exª nesta Casa.

O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN) – Muito 
obrigado, Senador Geraldo Mesquita.

Lembro-me do dia da posse e do seu aparte, como 
também guardo na memória a resposta que construí 
para responder à brilhante intervenção que V. Exª fez 

NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL26



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 50211 

no decorrer do meu discurso. Lembro-me do que eu 
disse e vou repetir. Não digo que sou assíduo, mas, 
sempre que posso, sintonizo, como os demais brasi-
leiros, a TV Senado. Pude observar, Senador Geraldo 
Mesquita, sem desmerecer nem elogiar, que V. Exª, 
no meu conceito, a distância, para mim, constituiu-se 
e se constitui num dos melhores Senadores da histó-
ria deste Senado: um homem íntegro; um homem que 
refez seu pensamento político, para não renunciar a 
convicções; um homem seguro, que tem coragem de 
dizer o que pensa, que não esconde a verdade da sua 
alma e dos seus sentimentos. Isso o engrandece e faz 
com que tenhamos cada vez mais admiração por V. Exª 
e por sua presença na vida pública do Brasil.

Quero despedir-me, agradecendo a todos. Agra-
deço ao Sr. Presidente, por ter me concedido um tempo 
além do previsto no Regimento.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite um aparte, Senador João Faustino?

O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN) – Com 
prazer, ilustre Senador Eduardo Suplicy, concedo-lhe 
o aparte.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Como 
meus colegas, eu também gostaria de estender ao 
Senador José Bezerra os cumprimentos, pela manei-
ra como ambos, aqui, tão bem representaram o povo 
do Rio Grande do Norte e pela maneira como V. Exª 
e o Senador José Bezerra, sempre muito assertivos, 
expressaram suas convicções, seus anseios. Ambos, 
hoje, sintetizaram...

(Interrupção do som.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Ain-
da que, em Partidos diferentes, em que podemos ter 
ideias e objetivos diferentes, procuramos lutar aqui 
pelo melhor para o povo brasileiro, para que venha-
mos a construir uma sociedade cada vez melhor, em 
que cada um tenha o pleno direito à cidadania. Meus 
cumprimentos a ambos, pela maneira como dedicaram 
esse tempo a tão bem representar aqui o Rio Grande 
do Norte e o povo brasileiro!

O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN) – Agra-
deço a V. Exª o aparte, que engrandece o pronuncia-
mento que faço hoje, nesta Casa, principalmente por 
vir de um Senador que é referência no cenário político 
brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Alfredo Cotait. DEM – SP) 

– Ao cumprimentá-lo, Senador João Faustino, quero 
dizer que o senhor também fará muita falta a esta Casa, 
o senhor que tão bem defende a democracia.

Sobre a mesa, ofício do gabinete do Senador 
Raimundo Colombo, que passo a ler.

É lido o seguinte:

OF. GSRCOL Nº 59/2010

Brasília, 11 de novembro de 2010

Senhor Presidente,
Ao renovar os meus cordiais cumprimentos, venho 

comunicar a Vossa Excelência que a partir de hoje, 11 
de novembro, estou reassumindo meu mandato de Se-
nador da República, pelo Estado de Santa Catarina.

Agradecendo antecipadamente pela atenção, 
aproveito o ensejo para apresentar a Vossa Excelência 
protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente – Senador Raimundo Colom-
bo.

O SR. PRESIDENTE (Alfredo Cotait. DEM – SP) 
– O expediente lido vai à publicação.

Agora, convido a Senadora Rosalba Ciarlini para 
fazer o seu pronunciamento.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

Enquanto a Senadora Rosalba não inicia, há 
sobre a mesa requerimento, de autoria do Senador 
José Nery, que trata de pedido de licença, pela ausên-
cia na Casa, para participar de evento em outro país. 
Atualmente, o procedimento é de que essas solicita-
ções tramitem na Comissão de Relações Exteriores 
e, posteriormente, venham a plenário, desde que haja 
reunião da Comissão de Relações Exteriores, o que 
não é o caso. Portanto, digo a V. Exª que estou com um 
parecer para ser proferido em plenário, na condição 
de Vice-Presidente da Comissão, e, assim que V. Exª 
permitir, podemos dar curso à matéria.

O SR. PRESIDENTE (Alfredo Cotait. DEM – SP) 
– Senador, depois do pronunciamento da Senadora 
Rosalba, conceder-lhe-ei a palavra.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) 
– Obrigada, Sr. Presidente Alfredo Cotait.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
ao dirigir-me ao Senado depois das últimas eleições, 
penso ser de meu dever expor algumas breves refle-
xões acerca das imediatas consequências do pleito, 
do qual, graças à generosa confiança do povo de meu 
Estado, saí eleita, já no primeiro turno, Governadora 
do Rio Grande do Norte. 

O primeiro instante, todavia, não é de festa, co-
memoração apenas, nem só de alegria. Ao deparar-me 
com a vitória, pesa-me aos ombros e à consciência 
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a enorme e grave responsabilidade de ter sido eu a 
escolhida pelo povo. 

Digo isto ao Senado e à Nação porque tenho a 
mais plena convicção de que minha eleição foi fruto me-
nos de méritos pessoais, e deveu-se muito mais ao fato 
de haver o povo enxergado em mim a nova depositária 
de suas esperanças, tantas e tantas vezes frustradas, 
fazendo-me guia de suas expectativas de mudança de 
hábitos de governo, como se a voz anônima das urnas 
clamasse por um nome que fosse norte e rumo em 
sôfrega busca por um novo e diferente futuro.

Por isso, o êxtase da vitória é também, ou é mais 
intensamente ainda, a quase angústia de uma prece, se 
não sofrida, mas carregada da sagrada aflição de quem 
se sabe muito menor que as esperanças do povo. 

Eis porque, neste instante, Sr. Presidente, para 
mim solene e de grande respeito ao Senado e ao Par-
lamento, após a unção das urnas, peço licença a V. 
Exªs, Sr. Presidente e Srªs e Srs. Senadores, para diri-
gir, no mais íntimo de minha fé pessoal, ardente prece 
a Deus, com a intercessão de Santa Luzia, padroeira 
de minha terra, Mossoró querida, não para agradecer 
a vitória, mas para pedir que jamais deserte de minha 
alma e de minha vida a firme determinação de servir 
ao Rio Grande do Norte e ao Brasil. 

Peço ao Provedor de todo o bem que minhas 
forças não se deixem iludir com a vã cobiça de man-
dar, mas, como na lição evangélica, o poder seja para 
mim nada mais que um serviço, e em minhas mãos 
nada caiba além do aceno, do afago, do carinho e dos 
calos do trabalho abnegado e honrado pelo povo do 
Rio Grande do Norte. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sei das 
enormes dificuldades com as quais terei de conviver 
no Governo do meu Estado. As carências são grandes, 
Senadores João Faustino e José Bezerra – os senhores 
as conhece –, e crescentes, e a dívida social é sem-
fim. Não me amedronta o desafio de vencê-las, mas 
terei de contar com a generosa boa vontade de quan-
tos devo chamar para compartilhar comigo o esforço 
ingente de arrancar o Rio Grande do Norte do passado 
e levá-lo a caminhar, seguro e firme, rumo ao futuro de 
paz, justiça, desenvolvimento e bem-estar.

Cada um dos norte-rio-grandenses será parcei-
ro nessa luta de todos. Homens e mulheres, jovens, 
entidades da sociedade civil organizada, trabalha-
dores, sindicatos, empresários, agricultores, todos 
tenham ânimo redobrado, pois a nova Governadora 
lhes pode assegurar obstinação sem trégua no tra-
balho e no esforço, para vencermos juntos o atraso, 
a pobreza e o descaso com que somos tratados no 
contexto nacional.

Não podemos fazer sozinhos, entretanto. Faço 
veemente apelo de solidariedade e colaboração às ins-
tituições públicas do meu Estado, que hoje têm à frente 
a delegação do povo. Conto, e tenho convicção de que 
não me frustrarei, com o apoio de todos, a começar 
do atual Governador Iberê Ferreira de Souza, a quem 
procurarei amanhã – já solicitei audiência –, para que 
o novo Governo se inicie sem traumas e conflitos. 

A atual Assembleia Legislativa, tenho certeza, sa-
berá honrar as mais nobres tradições de dignidade po-
lítica de nossa terra, dotando o futuro governo, naquilo 
que estiver a seu alcance, dos instrumentos necessários 
ao êxito da missão que o povo nos concedeu.

O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – V. Exª me 
permite um aparte, Senadora Rosalba Ciarlini? 

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Pois 
não, Senador João Faustino.

O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – Primeiro, 
eu gostaria de ressaltar um aspecto: a vitória de V. Exª, 
no cenário brasileiro, na eleição passada, foi consa-
gradora. V. Exª diz que ganhou a eleição e que deve 
essa eleição a vários fatores. Eu citaria alguns deles: 
primeiro, a capacidade que V. Exª tem de aglutinar pes-
soas. Foi a engenharia política que V. Exª conseguiu 
construir que fez a sua grande vitória. A senhora juntou 
lideranças expressivas do Estado e, ao lado dessas 
lideranças, trouxe o povo para segui-la. V. Exª fará um 
grande Governo, não tenho a menor dúvida disso. Pri-
meiro, pelo seu perfil: uma pessoa enérgica, mas ao 
mesmo tempo de diálogo; uma pessoa que respeita 
a individualidade, mas ao mesmo tempo quer o bem 
coletivo; uma pessoa que sabe o que quer e sabe fa-
zer as coisas que precisam ser feitas. Foi assim sua 
história como médica pediatra, que vai ter um carinho 
muito especial pelas crianças que estão precisando de 
ajuda. Como Prefeita de Mossoró foi exemplar gestora: 
honesta, séria, definindo prioridades, exclusivamente 
direcionadas para o povo, pensando sempre no bem 
coletivo e se distanciando do interesse individual. Esse 
seu perfil, com certeza, fará com que o Rio Grande 
do Norte viva um novo momento. Mas eu queria, ao 
parabenizá-la, só pedir uma coisa: cuide da educação 
do Rio Grande do Norte. Nós estamos vivendo o pior 
momento da vida da educação de nossa juventude, 
de nossas crianças. Recupere a educação do Esta-
do, reconstrua a educação do Rio Grande do Norte, 
que, certamente, estará fazendo com que o futuro seja 
melhor, o futuro de nosso Estado seja mais promissor, 
mais justo e expresse maior dignidade a nosso povo. 
Seja muito feliz e tenha muito êxito, pois quem vai ga-
nhar é o Rio Grande do Norte! Muito obrigado. 

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Muito 
obrigada, Senador João Faustino. Uma coisa eu posso 

NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL28



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 12 50213 

afirmar: trabalharei não apenas no limite das minhas 
forças, mas irei superar, sim, se Deus quiser, as for-
ças. Estarei abnegada nesses próximos quatro anos, 
estarei pedindo a Deus sempre iluminação para que 
a possamos, realmente, fazer o Rio Grande do Nor-
te acontecer, mas sem educação ele jamais aconte-
cerá. Essa é uma convicção que eu trago dentro de 
mim, é a certeza de uma trabalhadora e é o coração 
de uma mãe.

O Sr. José Bezerra (DEM – RN) – Senadora, 
gostaria de um aparte.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Pois 
não, Senador José Bezerra.

O Sr. José Bezerra (DEM – RN) – Senadora, 
quero parabenizá-la pela brilhante vitória que obtive-
mos lá, o nosso partido e a senhora, numa campa-
nha que foi memorável, em que lutamos contra todas 
as dificuldades possíveis, contra o Governo Federal, 
contra o Governo Estadual. A senhora saiu de uma 
cidade que não é a maior cidade do Estado, mas é a 
cidade que mais desenvolvimento obteve nos últimos 
anos, principalmente quando V. Exª foi Prefeita da ci-
dade de Mossoró.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – 
Obrigada.

O Sr. José Bezerra (DEM – RN) – A expectativa 
do povo do Rio Grande do Norte é muito grande por 
conta do belo trabalho que V. Exª fez quando Prefeita 
de Mossoró, mas acho que essa expectativa, pelo que 
conheço de V. Exª, será completamente correspondida, 
pela sua dedicação, pela sua capacidade de trabalho, 
pela sua competência, pela sua altivez e sua garra, 
com certeza, irá fazer um grande choque de gestão 
no nosso Estado, o que é de extrema necessidade, 
porque o Estado está numa condição pré-falimentar 
pelas administrações desastrosas que passaram por 
lá nesses últimos oito anos. Vai precisar, realmente, 
de um choque de gestão muito duro para que, logo 
em seguida, com o Estado no trilho, como uma gran-
de locomotiva, a senhora dê o grande salto que o Rio 
Grande do Norte necessita, porque as potencialidades 
estão lá. A energia eólica está disparando no nosso 
Estado, há grandes investimentos a serem feitos na 
energia eólica, o aeroporto está para sair, apesar des-
se lero-lero eterno do Governo Federal, de dizer que 
fez alguma obra de infraestrutura no nosso Estado, e 
nunca foi feito nada. Nunca foi falado, nem na campa-
nha presidencial, por nenhum candidato a Presidente 
da República, sobre obras estruturantes para o desen-
volvimento do Nordeste brasileiro. Acham eles que o 
problema do Nordeste está resolvido. Está resolvido 
com o Bolsa Família, parece-me, porque a história do 
aeroporto não sai, da Transnordestina não sai e da 

BR-101, que se arrasta por oito anos e não se conclui. 
E por aí vai. Não é dessa maneira que se desenvolve 
um Estado e um país. Mas está tudo armado há anos. 
O aeroporto está com suas pistas concluídas – já vem 
há quinze anos se arrastando –, o potencial natural de 
minério de ferro do Estado aflorando – há uma neces-
sidade no mercado mundial de muito minério de ferro 
–, as potencialidades naturais, turísticas, do nosso Es-
tado estão à disposição, e a Copa do Mundo – Natal 
será uma das sedes – trará grandes oportunidades ao 
Brasil. Tenho certeza de que V. Exª, com esse choque 
de gestão que dará ao Estado, que é necessário para 
enquadrar a máquina, para azeitar a máquina, para 
desenvolvê-la, será muito bem-sucedida no seu go-
verno nos próximos oito anos, se Deus quiser. Meus 
parabéns, Senadora!

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Obri-
gada, Senador José Bezerra. O senhor aí citou um 
pouco do que nós temos, um potencial muito grande 
para o desenvolvimento, e eu sinto o quanto a minha 
responsabilidade é crescente, principalmente pelas ex-
pectativas que são geradas em torno do novo modelo 
de administração. Mas de uma coisa pode ficar certo: 
medidas teremos que tomar. Medidas que muitas vezes 
podem ser até duras e, de certa forma, não muito sim-
páticas. Mas eu tenho uma formação médica e, como 
médica, sei que muitas vezes nós temos que tomar 
atitudes que não são aquelas que desejaríamos para 
poder ter um resultado melhor, que é salvar uma vida. 
Então, nós vamos ter que realmente fazer tudo que 
for necessário para que o nosso Estado possa entrar 
nesses trilhos de desenvolvimento, acompanhar esse 
Brasil que cresce, que se desenvolve, e ter mais jus-
tiça social, com saúde e educação como prioridades. 
Porque de nada vale todo o nosso potencial, todas as 
nossas riquezas, se nós não tivermos a nossa popu-
lação no caminho da educação, preparando-se para 
poder fazer com que as nossas riquezas se transfor-
mem em riquezas para o povo.

Concedo o aparte ao Senador Roberto Caval-
canti.

O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – 
Senadora Rosalba Ciarlini, nossa mais nova Governa-
dora do vizinho Estado do Rio Grande do Norte. Nós, 
da Paraíba, assistimos às dificuldades pelas quais V. 
Exª passou para se eleger. O Estado do Rio Grande 
do Norte, da mesma forma que Pernambuco, é nosso 
vizinho. Então, existe uma permeabilidade. Brinco sem-
pre dizendo que somos da mesma tribo. Somos, talvez, 
de aldeias separadas, mas somos de aldeias próximas 
e da mesma tribo. Digo isso com muito respeito, por-
que, na verdade, sou até de origem pernambucana, 
morando na Paraíba há quase quarenta anos. Assisti 
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às dificuldades pelas quais V. Exª passou, em função 
do panorama nacional. Existia um favoritismo, que foi 
consagrado nas urnas, da ex-Ministra e candidata elei-
ta Dilma Rousseff. V. Exª apoiava candidato diferente, 
o candidato José Serra. Tenho certeza de que não foi 
fácil ser uma marca azul no mapa vermelho da Região 
Nordeste. Porém, conhecendo V. Exª, com quem tive 
a oportunidade e o privilégio de conviver durante dois 
anos na Comissão de Assuntos Sociais, e vendo a obs-
tinação com a qual V. Exª se aplica nas coisas a que 
se propõe – na pauta da Comissão, na condução da 
própria Comissão, no plenário e nas outras Comissões 
–, eu tinha certeza de que V. Exª poderia ser vencida, 
mas não seria fácil vencê-la. V. Exª teve o equilíbrio, a 
harmonia, que foram plantados nesta Casa há algum 
tempo. Assisti a V. Exª no convívio com os dois outros 
pares que eram colegas, Senadores do Rio Grande 
do Norte, os Senadores Garibaldi Alves Filho e José 
Agripino, e eu sempre comentava, na Paraíba, que eu 
admirava essa união da bancada do Rio Grande do 
Norte. Falando isso, ouvi V. Exª dizer: “Não, bancada 
unida é a do Ceará. Com a minha consegui essa apro-
ximação já a posteriori”. Mas, na verdade, durante o 
tempo que aqui passei, nestes dois últimos anos, assisti 
a essa extrema consciência de representatividade dos 
parlamentares do Rio Grande do Norte. Parabenizo V. 
Exª porque, sem dúvida, talvez este tenha sido um dos 
aditivos da sua vitória: essa capacidade de concilia-
ção, essa capacidade de unir que V. Exª teve. Isso fez 
com que, desde as primeiras pesquisas, indicassem 
seu nome no topo da elegibilidade nas eleições de 
2010. Na verdade, tenho certeza de que V. Exª estará 
na tribuna em diversos outros momentos. Este não é 
um discurso de despedida, mas aproveito a oportuni-
dade, porque hoje é o dia do Rio Grande do Norte, já 
que nós tivemos a despedida de dois talentos que aqui 
estiveram na qualidade de suplentes e que lamentavel-
mente nos deixam a partir do dia de amanhã. Como já 
me referi anteriormente, isso demonstra que não é à 
toa que o Rio Grande do Norte é o Estado que tem se 
desenvolvido e terá o futuro almejado, sob o comando 
de V. Exª. Meus parabéns pela eleição! Meus parabéns 
pela bancada do Rio Grande do Norte como um todo! 
Parabéns a vocês que dão um exemplo de como fazer 
política a todo o Senado Federal!

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Muito 
obrigada, Senador Roberto Cavalcanti. O senhor é ali 
da Paraíba, Estado vizinho pelo qual tenho um cari-
nho muito especial, pois parte da minha formação de 
médica foi lá. Estudei três anos na Paraíba, na cidade 
de João Pessoa.

Gostaria de dizer que realmente foi uma luta muito 
bonita, porque enfrentei quatro candidatos: um era o 

Governador em exercício, candidato à reeleição, o outro 
era ex-Prefeito da capital e mais dois representantes de 
Partidos menores. Mesmo assim, conseguimos vencer 
no primeiro turno, mesmo tendo essa posição em de-
fesa da candidatura do Presidente José Serra. 

O importante é que nós formamos uma aliança 
cujo nome era Força da União com o Senador Gari-
baldi, com o Senador José Agripino e muitos outros 
Partidos que somaram, como o Partido Verde e o PMN 
– o Vice-Governador é do PMN, hoje Presidente da 
Assembleia. Formamos essa grande aliança chamada 
Força da União, e o povo entendeu que era hora real-
mente de mudança, era hora de se pensar grande o 
Rio Grande do Norte – não apenas grande no nome, 
mas na cidadania e na oportunidade para sua gente. 
Esse é o norte que desejo para o nosso Estado.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite?

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Um 
minuto, Senador. Eu já lhe concedo um aparte.

Aos novos Deputados estaduais que comigo fo-
ram eleitos no dia 3 de outubro dirijo não só congra-
tulações, mas especialmente a manifestação inexo-
rável de minha confiança de que juntos, Governadora 
e Assembleia, haveremos de buscar corresponder às 
esperanças de cada um dos votos que os norte-rio-
grandenses nos confiaram.

Da Bancada federal atual e da que acaba de 
ser eleita espero, em nome do bem do Rio Grande do 
Norte, indispensável apoio e também a ajuda de sua 
certamente sábia orientação e do seu desinteressa-
do conselho.

Refiro-me especialmente aos Senadores justa 
e consagradoramente reeleitos Garibaldi Filho e José 
Agripino Maia, os quais, juntamente com o novo Se-
nador Garibaldi Alves, pai de Garibaldi Filho, que é o 
meu primeiro suplente e que vai assumir a minha ca-
deira a partir de 1º de janeiro...

(Interrupção do som.)

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – ...os 
quais, juntamente com o novo Senador Garibaldi Al-
ves, haverão de ser ajuda na dificuldade e tributários 
no reconhecimento, pelo povo, de nossos êxitos.

Especial palavra de saudação e convocação à 
luta comum aos Deputados Federais Fátima Bezerra, 
João Maia, Henrique Eduardo Alves, Fábio Faria, Fe-
lipe Maia, Betinho Rosado, Sandra Rosado e Paulo 
Wagner. 

Já disse muitas vezes e quero repetir para todo 
o Brasil: estivemos em palanques diferentes, em uma 
disputa que realmente é democrática, mas agora só 
pode existir uma bandeira a abraçar, seja de que par-
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tido for, quem foi eleito Deputado Federal, Deputado 
Estadual ou Senador, a hora é de uma bandeira só e 
essa nós vamos abraçar, com muito carinho e amor, 
que é a do Rio Grande do Norte.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 
Senadora, V. Exª me permite um aparte?

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – 
Concedo, em primeiro lugar, ao Senador Suplicy, que 
já havia pedido.100

Pois não, Senador Suplicy. 
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero 

cumprimentá-la, prezada Senadora Rosalba Ciarlini, 
pelo trabalho tão intenso, vigoroso, assertivo que V. Exª 
realizou nesse período em que convivemos aqui no Se-
nado Federal. Inclusive como Presidente da Comissão 
de Assuntos Sociais, muitas vezes ali colaboramos, e 
noutros episódios também, mesmo sendo de partidos 
diferentes, respeitando um ao outro e percebendo a 
sua sensibilidade. Posso compreender as razões pelas 
quais o povo do Rio Grande do Norte conferiu-lhe essa 
tão importante vitória em sua vida. Espero que tenha 
todo o sucesso e possa inclusive, em cooperação com 
outra mulher que certamente dignificará os brasileiros, 
V. Exª, também como mulher, à frente do Governo do 
Rio Grande do Norte, possa, em cooperação com a 
Presidenta Dilma Rousseff, fazer do Rio Grande Norte 
um lugar cada vez mais aprazível, produtivo, em que 
também suas belezas que nos encantam sejam colo-
cadas a disposição de cada vez mais brasileiros e de 
pessoas do mundo inteiro, que aproveitam as praias 
de Natal, bem como de todo o litoral do Rio Grande 
do Norte. E que também no interior, em Mossoró, sua 
cidade, possam os moradores do Rio Grande do Nor-
te aproveitar os bons frutos de seu Governo. Gostaria 
de transmitir a V. Exª, que conhece a proposição da 
Renda Básica de Cidadania, que estou estimulando 
todas as prefeituras e governos estaduais a realiza-
rem experiências pioneiras na direção de alcançar a 
meta de se prover uma renda básica como um direito 
à cidadania. No caso do Rio Grande do Norte, seria 
para os seus três milhões e duzentos mil habitantes, 
aproximadamente, que hoje são. Então, quero aqui me 
colocar à sua disposição, da Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Norte, assim como da Prefeitura e 
da Câmara Municipal de Mossoró, de onde V. Exª foi 
Prefeita. Se quiserem debater o princípio pelo qual de 
qualquer fonte de riqueza se pode separar os recursos 
para constituir um fundo que um dia vai pagar a todos, 
indistinta e incondicionalmente, uma renda como um 
direito de todos partilharem da riqueza da comunida-
de, do Estado e da Nação, pode contar comigo. Meus 
parabéns a V. Exª.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Obri-
gada, Senador Suplicy. Eu queria também agradecer 
sempre. Hoje, eu não estou me despedindo, porque 
estarei aqui mais tempo. Ainda temos muitas questões 
que quero ver se conseguimos deixar aprovadas tanto 
na Comissão como no plenário. E desde já peço o seu 
apoio, assim como o de todos os parlamentares, de 
todos os nossos Senadores, e sua influência junto à 
Câmara dos Deputados, para que possamos votar, em 
segundo turno, a licença maternidade de seis meses, 
que é a PEC... Aliás, em segundo turno não. Vamos 
votar na Câmara, já que foi votada aqui em dois turnos, 
a licença maternidade de seis meses...

(Interrupção do som.)

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – E 
gostaria de aproveitar que a Senadora Serys está aqui, 
pois sempre esteve na Frente Parlamentar Mista em 
defesa dos direitos da mulher e da igualdade, para di-
zer que sei que contarei com ela à frente de todo esse 
movimento. E dizer que, com relação à renda, Senador, 
também sempre a veremos com muito carinho. Sei da 
sua luta pelo seu projeto de renda mínima para todos 
os cidadãos. E dizer...

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. DEM – 
MT) – Senadora... 

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Pois 
não, Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. DEM – 
MT) – Senadora Rosalba, V. Exª está completando os 
primeiros trinta minutos.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Vou 
concluir.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. DEM – 
MT) – Gostaria que os Srs. Senadores que vão apar-
tear a Senadora fossem breves diante dos oradores 
que estão inscritos, e são vários.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Pois 
não, Senador Geraldo Mesquita Júnior.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – A 
Senadora Rosalba já falou que não se despede neste 
momento. Ainda bem. Vamos ficar mais um tempinho 
com ela aqui. Senadora Rosalba, a senhora e seus co-
legas Senadores do Rio Grande do Norte mencionaram 
o fato de que sua eleição foi difícil. Pode ter sido, mas 
sua eleição já era cantada em prosa e verso aqui nesta 
Casa há muito tempo. Muito antes das eleições, era voz 
corrente aqui que V. Exª surgia como a mais provável 
futura Governadora do Rio Grande do Norte. O Sena-
dor Suplicy vocalizou aquilo que passa no coração de 
todo brasileiro, o carinho que todo brasileiro tem pelo 
Rio Grande do Norte, terra acolhedora, povo agradável 
e educado. Espero que V. Exª seja muito feliz na sua 
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gestão, tenha muita atenção com aquela população 
e, como disse V. Exª, priorize a educação, mas tenha 
o olhar para as múltiplas necessidades de um Estado 
como aquele. O turismo é um fator importante, mas V. 
Exª, que conhece, inclusive por ter sido prefeita de um 
grande município, sabe das necessidades e das vicis-
situdes por que passam os cidadãos e as cidadãs que 
moram no interior de um Estado como o seu. Então, 
tenha muita sensibilidade, tenha muita generosidade 
na sua conduta e no seu coração para com aquela po-
pulação que foi tão acolhedora com a postulação de V. 
Exª. Espero o maior sucesso na sua gestão. 

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Obri-
gada, Senador Geraldo.

Eu gostaria aqui de dizer, rapidamente, Sr. Presi-
dente, que o turismo é uma das nossas grandes voca-
ções. E desde já estou convidando a todos para irem 
ao nosso Estado ver as belezas de Natal, de nossas 
praias, do interior, pirâmides de sal, o único Estado 
em que você encontra poços de petróleo nas praças, 
porque o petróleo lá é em terra, da fruticultura. Enfim, 
um Estado que tem muita coisa que vocês precisam 
conhecer, ver e amar. Sei que jamais conseguirão 
amar tanto quanto eu, porque, realmente, aquela ter-
ra sempre me encantou e já se apoderou de todo o 
meu coração.

Sr. Presidente, Srªs Senadores, Srs. Senadores, 
nunca é demais...

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senadora Ro-
salba, antes de concluir, se V. Exª me permitir...

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Pois 
não, Senador.

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – A síntese não 
desvaloriza, mas se recomenda em função do momen-
to que nós estamos vivendo aqui no plenário. Então, 
eu vou sintetizar a homenagem do meu Partido a V. 
Exª. Primeiramente, os cumprimentos pela fantástica 
vitória já no primeiro turno. 

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – 
Obrigada, Senador.

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Isso é gratifi-
cante porque é a resposta do povo do Rio Grande do 
Norte à competência de V. Exª demonstrada na prefei-
tura e no Senado Federal. O Executivo realiza mais. O 
Executivo gratifica. As coisas aparecem, são concretas. 
A realização do político no Executivo é infinitamente 
superior à sua realização no Legislativo. E nós temos a 
convicção de que V. Exª se realizará de forma absoluta 
governando o Estado do Rio Grande do Norte. Seja 
muito feliz. Leve o seu talento e a sua competência a 
serviço do povo do seu Estado.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Muito 
obrigada, Senador. Eu gostaria também de dizer a V. 

Exª e a todos, inclusive ao Senador Suplicy, que vou 
precisar muito do apoio de todos aqui.

(Interrupção do som )

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Vou 
precisar sim, porque muitos projetos nós estaremos ini-
ciando e, com certeza, vamos ter que ter uma sintonia 
perfeita com esta Casa e com o Governo Federal.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nunca é 
demais refletir acerca de uma constatação sempre 
alardeada, nada obstante nunca completamente feita 
realidade na consciência nacional.

Refiro-me às potencialidades do Nordeste, terra 
de paradoxos, convivendo secularmente com a fatali-
dade de outras regiões terem sido, no curso da história, 
as escolhidas para serem agraciadas com as atenções 
e os investimentos nacionais.

É certo ter-se dado isto mais pela premência do 
retorno do que se estava investindo, e menos pela cri-
teriosa análise econômica do mais eficaz em nome do 
futuro de desenvolvimento para toda a Nação. Investir 
onde a natureza parece ser menos áspera ou onde já o 
País instalara equipamentos de produção econômica, 
em perverso círculo vicioso, sempre dará mais imedia-
to retorno que em áreas onde tudo se deverá fazer do 
começo e onde as inclemências naturais deverão ser 
mais fortemente domadas.

É preciso que o País perceba, entretanto, que a 
saturação econômica também tem seus limites, inclu-
sive sociais, e urge agregar todo o Brasil ao esforço 
de superar-se, especialmente quando a concorrência 
mundial ameaça-nos com a frustração de quanto até 
aqui construímos.

O Rio Grande do Norte precisa, quer, e deve es-
tar nesse novo contexto de desenvolvimento nacional. 
Certamente não será aqui e agora que a futura Gover-
nadora exaltará todas as nossas potencialidades es-
pecíficas, mas tenho como meu mais exigente dever 
elevar nossa estatura política. E aqui dou as mãos aos 
novos Governadores do Nordeste, eleitos e reeleitos, 
aos quais calorosamente saúdo, chamando-os não à 
competição entre os nossos Estados, mas ao esforço 
pelo desenvolvimento integrado, harmônico e justo da 
nossa região.

Engrandecer a nossa estatura política não é tra-
zer a conta ao Governo Federal. Ao contrário, é antes 
redobrar esforços para que o País inteiro, a começar 
pelo Congresso Nacional, compreenda que o desen-
volvimento não pode ter credores e devedores, uns 
pagando pelas migalhas restadas aos outros, mas 
o progresso deve ser obra de todos, para que todos 
possam partilhar justamente os resultados todos da 
riqueza nacional.
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Nesse sentido, Sr. Presidente, precisamos, os nor-
destinos e os norte-rio-grandenses, dos investimentos 
que nos possam igualar aos Estados mais desenvol-
vidos, não no estágio atual de sua pujança, mas nos 
primórdios históricos da atenção nacional, que nos foi 
dramaticamente negada.

O Rio Grande do Norte e sua futura Governadora 
confiam em que a futura Presidente Dilma Rousseff 
saberá compreender este momento crucial da con-
vivência nacional. À nova Presidente da República, 
desta tribuna, expresso também minha saudação, 
meus cumprimentos, meus parabéns por haver sido 
escolhida pelos brasileiros para levar o Brasil à con-
solidação de seu prestígio no contexto das nações e, 
especialmente, para conduzi-lo ao desenvolvimento 
justo de todas as Regiões e Estados, sem privilégios 
ou discriminações.

O Nordeste e o meu Estado deram expressiva 
vitória à Presidente Dilma Rousseff. Não vamos co-
brar-lhe os votos, mas sempre lembrar que os votos 
certamente não foram aplausos e louvores, mas todos 
eles estiveram plenos de esperanças, esperanças as 
quais cada um dos nordestinos certamente não terão 
negadas.

O Rio Grande do Norte sem dúvida está pronto 
para ser solidário com o Brasil e, portanto, solidário com 
o novo Governo Federal. E o Rio Grande do Norte, em 
igual medida, espera que o novo Governo da Presiden-
te Dilma assuma compromisso ético e inafastável, no 
sentido de que o Brasil desenvolvido e justo... 

(Interrupção do som.)

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – ... 
só será verdadeiramente o Brasil desenvolvido e justo 
se assim o for para cada um dos brasileiros. 

São estas as minhas expectativas, Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, quando venho ao Senado, 
não ainda para despedir-me, pois estou pronta a ser-
vir ao Senado até quando me permitir a Constituição, 
mas para compartilhar com Senadores e Senadoras 
a gratidão ao povo do Rio Grande do Norte pela con-
fiança, e assegurar que a vitória é impulso e estímulo 
para ânimo redobrado, trabalho e dedicação ao meu 
Estado e ao Brasil. 

Muito obrigada, Sr. Presidente, Srªs Senadoras 
e Srs. Senadores.

Durante o discurso da Sra. Rosalba Ciarlini, 
o Sr. Alfredo Cotait deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Jayme Campos.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. DEM – MT) 
– A Mesa cumprimenta a ilustre Senadora e nossa Go-
vernadora eleita pela vontade do povo do Rio Grande 
do Norte pelo belo discurso, sobretudo agradecendo 

àquela população ordeira, trabalhadora e que sabe 
escolher os seus bons representantes. Indiscutivel-
mente, V. Exª, Senadora Rosalba Ciarlini, a quem tive 
a primazia de conhecer aqui. Sinto-me orgulhoso so-
bremaneira, não só por ser um dos seus admiradores 
aqui pela forma correta, pela forma competente com 
que exerceu e exerce o cargo de Senadora, mas por 
não ter dúvida nenhuma que V. Exª vai resgatar os 
compromissos com o povo do Rio Grande do Norte, 
aquele povo que certamente deseja para o próximo 
Governador do Estado uma pessoa operosa, compe-
tente e que acima de tudo possa melhorar a saúde, 
melhorar a educação, apresentar a política de geração 
de empregos que a população tanto merece.

Enfim, V. Exª tem a nossa admiração. Não tenho 
dúvida alguma de que o povo do Rio Grande do Norte 
soube votar no melhor, e o melhor, indiscutivelmente, 
é V. Exª, Rosalba Ciarlini, para ser a Governadora da-
quele Estado.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Obri-
gada, Sr. Presidente. Que Deus me ilumine!

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. DEM – 
MT) – Obrigado.

Antes de conceder a palavra à Senadora Serys 
Slhessarenko, temos sobre a mesa requerimento que 
aguarda votação. (Requerimento nº 873, de 2010)

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. DEM – 
MT) – A matéria depende de parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Ainda antes de conceder a palavra à Senadora 
Serys Slhessarenko, concedo a palavra ao Senador 
Geraldo Mesquita, para proferir parecer em substi-
tuição à Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional.

PARECER Nº 1.462, DE 2010–PLEN

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – 
Caro Senador Jayme Campos, que preside a sessão, 
obviamente o parecer é favorável. 

Agora, eu queria aproveitar rapidamente, Senado-
ra Serys, porque eu não estava presente no momento 
em que o Senador José Bezerra estava se despedin-
do da Casa. Estive presente por ocasião da despedi-
da do Senador João Faustino, mas não do Senador 
José Bezerra, com quem tive uma convivência muito 
agradável.

Quero aproveitar esta oportunidade, já que a outra 
me faltou, para cumprimentar o Senador José Bezerra 
e desejar a ele o maior sucesso. E para não privá-la, 
Senadora Serys, quero ser muito breve.

Em poucas palavras, quero dizer que a minha 
amizade construída com o Senador José Bezerra me 
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faz oferecer a ele, como homenagem por sua passagem 
pela Casa, a aprovação ontem na CCJ de um projeto 
de minha autoria, Senador, V. Exª que é produtor rural. 
Faço essa humilde homenagem. 

Ofereço o sucesso da aprovação da matéria a V. 
Exª como produtor rural. O projeto autoriza a União, 
Estados e Municípios a recrutarem jovens residentes 
há pelos menos cinco anos na zona rural do nosso 
País, na faixa de 16 a 24 anos de idade; o projeto tem 
como objetivo também selecionar, recrutar, treinar e 
capacitar esses jovens, para que eles possam subsi-
diariamente atuar na extensão e na assistência rural 
do nosso País. 

Eu acho que esse projeto e essa atribuição, a 
exemplo do agente comunitário de saúde... Eu estou 
atribuindo, estou denominando esse projeto como o pro-
jeto que cria o agente comunitário rural: jovens na faixa 
de 16 a 24 anos de idade, jovens que, em grande parte 
do País, estão sem nenhuma perspectiva, Senador, o 
senhor sabe disse, o senhor que é produtor rural. 

Portanto, tomara que esse projeto seja aprova-
do e que tenha reflexos, inclusive, na sua terra, o Rio 
Grande do Norte, espero que na minha, na do Senador 
Lobão e em todo o País. 

Com essas palavras, quero homenageá-lo, agra-
decer o privilégio de ter participado, com V. Exª, nesses 
meses, de atividades no Senado Federal. Foi para mim 
um privilégio muito grande conhecê-lo pessoalmente, 
acompanhar o seu trabalho, a sua luta, a sua obsti-
nação aqui na defesa dos interesses do Rio Grande 
do Norte e deste País. Meus parabéns. E espero que, 
num futuro muito próximo, V.Exª possa retornar a esta 
Casa para dar continuidade a seu trabalho.

Com relação à matéria, o parecer é favorável. 

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER No  , DE 2010 – PLEN

De Plenário, sobre o Requerimento no 
873, de 2010, do Senador José Nery, que re-
quer, nos termos do art. 40 do Regimento 
Interno, licença dos trabalhos da Casa para 
participar da 7ª Assembleia Plenária do Fó-
rum Interparlamentar das Américas – FIPA, 
no período de 17 a 19 de novembro do cor-
rente, na cidade do México, México.

Relator: Senador Geraldo Mesquita Junior

I – Relatório

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional é chamada a pronunciar-se, em Plenário, 
sobre o Requerimento no 873, de 2010, do Senador 
José Nery, que requer, nos termos do art. 40 do Regi-

mento Interno do Senado Federal, licença dos traba-
lhos da Casa para participar da 7ª Assembleia Plenário 
do Fórum Interparlamentar das Américas – FIPA, no 
período de 17 a 19 de novembro de 2010, na cidade 
do México, México.

Esclarece o Requerente, Senador José Nery, 
que o encontro abordará, entre outros, dos seguintes 
temas:

como as situações de emergência”;
-

cional”; e
-

talecimento da democracia”.

Acompanha o presente Requerimento, o Ofício 
OF GAB no 289/2010, de 9 de novembro de 2010, 
subscrito pelo Senhor Deputado Luiz Carlos Hauly, 
dirigido ao Presidente do Senado Federal, reiterando 
a importância da participação de senadores brasileiros 
no mencionado evento.

II – Análise

O art. 40, do regimento Interno do Senado Federal, 
prevê que “a ausência do Senador, quando incumbido 
de representação da Casa ou ainda, no desempenho 
de missão no País ou no exterior deverá ser autoriza-
da mediante deliberação do Plenário se houver ônus 
para o Senado”, estabelecendo, ainda em se parágrafo 
4º, a necessidade de que seja ouvida a Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional ou a Comissão 
que tiver maior pertinência.

Em cumprimento ao disposto no art. 39, inciso 
I, do Regimento Interno, o Requerente comunica que 
estará ausente do País no mesmo período da licen-
ça solicitada – 17 a 19 de novembro do corrente. Sua 
Excelência o Senador José Nery, solicita, portanto, 
as necessárias providências para o desempenho da 
missão.

III – Voto

Diante do exposto, e em vista da importância 
da missão, meu voto é pela aprovação do Requeri-
mento em tela. – Senador Geraldo Mesquita Junior, 
Relator.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. DEM – 
MT) – O parecer é favorável.

Em votação o requerimento. 
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do plenário.
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O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. DEM – 
MT) – Quero registrar aqui a presença dos alunos do 
2° e 3° ano do Centro de Ensino Médio do Setor Les-
te, do Distrito Federal. Sejam bem-vindos ao Senado 
Federal. 

Com a palavra a ilustre Senadora Serys Slhes-
sarenko.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Obrigada, Senador Jayme Campos, que 
preside esta sessão. Quero fazer das palavras do Sena-
dor Geraldo Mesquita as minhas palavras, com relação 
aos Senadores José Bezerra e João Faustino, também 
pelo tempo de convívio que aqui tivemos. 

Srªs e Srs. Senadores, juventude que está aqui 
nas nossas galerias, estudantes – sejam muito bem-
vindos os estudantes e as estudantes ao plenário do 
nosso Senado da República –, Sr. Presidente, senho-
res e senhoras, telespectadores que nos veem, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, eu cheguei ontem de 
um evento em Tianjin, na China, de um encontro de 
parlamentares dos países do G8+5, em que esteve 
presente também a Coréia do Sul, até por conta de 
que o encontro de cúpula seria, de imediato – o nos-
so encontro terminou no domingo –, na Coréia do Sul. 
Então, vou ler aqui o relatório. 

Primeiro, vou fazer uma breve fala a respeito e 
ler o relatório final desse evento em Tianjin, na China, 
sobre mudanças climáticas, promovido pela Globe In-
ternacional, com a participação de Senadores e De-
putados do G-8 e do +5, que é composto pela China, 
Índia, México, África do Sul e o Brasil. 

Estive em Tianjin, na China, num evento, nos dias 
6, 7 e 8 deste mês, representando o nosso Senado 
Federal na Conferência Sobre Mudanças Climáticas, 
da Organização Globe Internacional.

Como já é de conhecimento, sou coordenadora, 
no Brasil, dessa Organização, que é composta por le-
gisladores dos países membros do G8+5. Todo ano, 
nós nos reunimos para tratar de projetos que podemos 
desenvolver em nossos países no tocante aos assun-
tos relacionados ao meio ambiente e às mudanças 
climáticas. Nessa última Conferência em Tianjin, além 
de mim, estiveram presentes a Deputada Rebecca 
Garcia e o Deputado Augusto Carvalho, para discutir 
a atuação do Brasil no tocante às mudanças do clima, 
o que cada vez aumenta mais no mundo.

Na nossa missão, nosso grupo era composto da 
minha pessoa, já há quatro anos, do Senador Casa-
grande, do Senador Cícero Lucena – o Senador Ca-
sagrande foi eleito Governador agora –, do Deputado 
Antonio Palocci, que está coordenando a equipe de 
transição da nossa Presidente da República e que 

para lá não pode ir. O grupo está se reconstituindo, 
recompondo-se.

Enfatizei aos nossos colegas membros do G8+5 
que, no Brasil, não temos poupado esforços para mi-
tigar os efeitos das mudanças climáticas, mas preci-
samos fazer mais. Registrei que, nos últimos dez me-
ses, o Congresso brasileiro aprovou duas legislações 
básicas: a Política Nacional de Mudança do Clima e a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos. Apesar de esta 
última ter sido aprovada após vinte anos de discussão 
no nosso Parlamento, tivemos, sim, Sr. Presidente, a 
iniciativa que muitos países desenvolvidos não se de-
ram o trabalho de ter até hoje.

Ressaltei ainda que temos adotado postura ativa 
tanto pela redução das emissões como pela proteção 
do meio ambiente, por percebermos a supremacia 
desses temas perante todos os outros na atualidade. 
Participar ativamente na formatação desses regimes 
é fundamental para o Brasil, dadas as dimensões de 
nosso território e a enorme reserva de recursos natu-
rais de que dispomos.

Disse também que temos a reformulação parcial 
do Código Florestal, que, entre outras providências, dis-
ciplinou as áreas de proteção permanente e as áreas 
de reserva legal em propriedades rurais, respeitadas as 
características específicas de cada região do País.

Além disso, lembrei nessa Conferência interna-
cional que a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi 
sancionada em agosto deste ano com a ajuda funda-
mental de todos os nossos Senadores, especialmente 
dos Senadores Cícero Lucena e Renato Casagrande, 
que, como eu, são membros da Globe Internacional 
há quatro anos. A lei tem como objetivo viabilizar uma 
estrutura normativa para solucionar os problemas 
enfrentados com a gestão dos resíduos sólidos, es-
pecialmente nos grandes centros urbanos, além de 
dar uniformidade às leis estaduais e municipais que 
disciplinam o assunto e que vieram sendo editadas 
ao longo dos anos para suprir a lacuna que havia na 
legislação federal.

No âmbito do G8+5, completamos uma pesquisa, 
senhoras e senhores, que pontuou 154 leis ambien-
tais em 16 países, apesar de não sabermos ao certo 
quantas delas são voltadas especificamente para as 
mudanças climáticas e para as suas consequências, 
já que essa análise é mais complexa e difícil de definir. 
Estão entre esses países o Brasil, o Canadá, a China, 
a União Europeia, a Índia, a Indonésia, o Japão, o Mé-
xico, a Rússia e a África do Sul, com os mecanismos 
mais significativos de proteção ambiental, dirigidos por 
leis que destaco aqui, como o Ato de Implementação 
do Protocolo de Kyoto (Canadá), que garante ao País 
controle efetivo na implementação do Protocolo, e tam-
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bém o Programa Nacional sobre Mudanças Climáticas 
de 2007, da China, que foca em áreas chaves, como a 
mitigação de gás de efeito estufa e a implementação 
da Lei de Energia Renovável.

Eu gostaria de agradecer também ao Sr. Embai-
xador da China no Brasil, Sr. Qiu Xiaoqi, que nos deu 
total apoio nessa missão. Também parabenizo seu 
País pela última notícia de que a China cumpriu com 
antecipação as metas de controle de emissões de po-
luentes, declarada hoje pelo Ministro do Meio Ambiente 
em Pequim. Inclusive, ele esteve conosco em Tianjin. O 
índice de dióxido de enxofre, um poluente do ar, caiu 
13,14% em 2009 em relação aos níveis registrados 
em 2005 graças ao fechamento de pequenas usinas 
termelétricas e siderúrgicas. Além disso, o índice da 
demanda química de oxigênio, o indicador da poluição 
da água, desceu 9,66% em 2009 em comparação com 
os níveis de 2005. Temos de fazer mais e não poupar 
esforços para salvar energia, cortar emissões de gás 
de efeito estufa e intensificar nossa capacidade de 
adaptação às mudanças climáticas. É o que foi dito 
pelo Sr. Ministro.

No ano passado, após a Conferência do Clima 
em Copenhague (COP 15), o Brasil se comprometeu, 
voluntariamente, a reduzir até 2020 as emissões de 
gases de efeito estufa entre 36% e 38%. Desde que 
o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Des-
matamento da Amazônia (PPCDAm) foi instituído, em 
2003, nosso País evitou a emissão de 2,9 bilhões de 
CO2. Por todos esses nossos esforços é que o Brasil 
tem o menor índice de desmatamento dos últimos 
21 anos. É assim que seguiremos mudando, com um 
Brasil mais forte, desenvolvendo-se sustentavelmen-
te. Temos esse compromisso com o clima, com nossa 
população e nosso planeta.

Antes de conceder o aparte ao nosso querido ex 
e futuro Ministro e Senador Edison Lobão, esclareço 
que fiz a palestra de abertura desse evento em Tianjin 
e que lá eu disse que somos o País com o mais alto 
percentual de energia limpa do mundo – praticamente 
50%. O País que segue o Brasil tem 30%, e o outro, 
16%. Na China, se não me engano, esse índice é de 
aproximadamente 9%.

Concedo o aparte ao Senador Lobão.
O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Senadora 

Serys, o Ministério de Minas e Energia não poderia 
ter tido um defensor mais eficaz do que V. Exª, que 
abriu a Conferência. Na Organização das Nações Uni-
das (ONU), todos os anos, o Brasil tem a preferência 
para o primeiro pronunciamento, e assim também foi 
nessa Conferência da China. V. Exª, que tão bem nos 
representa em qualquer fórum internacional, fê-lo em 
nosso nome. Em nome ainda do Ministério, falando 

pelo Ministério, embora eu não seja mais Ministro – 
eu o fui e mantenho meus cuidados e vínculos já não 
mais como Ministro, mas como Senador da Repúbli-
ca –, quero dizer que me sinto, portanto, reconfortado 
com sua atuação lá. Senadora Serys, estou no con-
vencimento absoluto de que todos nós temos o dever 
– todos nós, seres humanos, os cerca de seis bilhões 
de pessoas que habitam a Terra –, o dever inaliená-
vel, intransferível – não temos a quem transferir esse 
dever – de cuidar do meio ambiente e de nos preocu-
parmos também com o chamado aquecimento global, 
que é evidente. Cheguei a Brasília em 1962 – e aí já 
estou dando uma razão prática, um exemplo objetivo. 
Em 1962, aportei aqui em Brasília. Naquela época, em 
certo momento do ano, passava-se por um período 
muito frio em Brasília, muito frio. Hoje, isso não existe 
mais. O que terá acontecido? É evidente que é o fenô-
meno do aquecimento global. Alguns dizem que a cida-
de está sendo asfaltada, está sendo construída. Ora, 
mas Porto Alegre também foi asfaltada e construída. 
Nova Iorque também foi assim como Paris, Londres, 
e é um frio desesperador na época do frio. Trata-se, 
evidentemente, do fenômeno do aquecimento global. 
Digo essas coisas iniciais, repetindo que todos nós 
temos o dever de ter cuidados com o meio ambiente, 
para concluir explicando que devemos ter também o 
cuidado de não entrarmos na neurose. V. Exª defendeu 
o setor energético brasileiro dizendo que nós temos a 
melhor matriz, a mais limpa e a mais renovável, o que 
é verdadeiro. Ainda assim, nos acusam de, vez por 
outra, estarmos instalando termoelétrica que são po-
luentes, não tanto quanto no passado, mas são, uma 
a cada seis meses, a cada três meses, enquanto a 
China instala uma termoelétrica por semana, e poucos 
se queixam disso. Nós, no Brasil, temos que fazer uma 
opção clara: ou queremos manter o bem-estar social 
já alcançado por nós todos e o nível de emprego que 
estamos obtendo e, portanto, temos que instalar ener-
gia elétrica no País para garantir esse desenvolvimen-
to, ou não queremos nada disso, queremos defender 
exclusivamente o meio ambiente e aí voltaremos aos 
anos sessenta, aos anos quarenta, ao século anterior. 
Temos que fazer essa opção. É bom que os responsá-
veis, determinados, obstinados pela defesa do meio 
ambiente, ouçam essas coisas porque com extremas 
dificuldades eles nos deixam manter essa matriz limpa 
no setor energética. Quando muitas vezes eu falo que 
devemos caminhar na direção das usinas nucleares 
que são limpas, firmes e seguras, há certo frenesi em 
determinados setores ainda com o pensamento atra-
sado, decadente, voltado a Chernobyl, achando que 
o exemplo acidental de Chernobyl é a média do com-
portamento, é o modelo, é a regra e não é – e não é! 
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Então, no setor energético, penso que é esse que foi 
defender também V. Exª lá na China. Precisamos ter 
esses cuidados com a obstinação obsessiva de alguns 
ambientalistas, que, pretendendo, até de boa fé, de-
fender o meio ambiente, acabam causando danos ao 
meio ambiente na medida que obrigam o Ministério 
de Minas e Energia a instalar termelétricas quando as 
hidrelétricas é que são a solução. Mas cumprimento 
V. Exª pelo que fez agora e pelo que fez sempre ao 
longo do seu mandato.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Obrigada, Senador Lobão. É muito importante 
esse seu aparte, decisivo. A nossa fala lá foi de trinta 
minutos, e a maior ênfase foi no nosso modelo ener-
gético, que realmente foi bastante aplaudido. O Brasil 
teve um destaque significativo nesse evento. Inclusive 
nós iniciamos – mas foi muito incipiente – a discussão 
das usinas nucleares, e nós deveremos continuar essa 
discussão agora, nos dias 4 e 5, no evento do México, 
da própria Globe. Esse debate deve continuar ainda.

Nós, claro, lá trabalhamos a questão do desma-
tamento evitado, do biocombustível, do mercado de 
carbono, uma série de situações que levam a que se 
conduza o desenvolvimento econômico dos países 
com sustentabilidade ambiental. É desenvolvimento 
econômico com sustentabilidade ambiental; não é um 
radicalismo para cá nem para lá.

Nós todos temos consciência, os países lá pre-
sentes, o G8, é o óbvio, o +5, e eu acho que o rumo 
que a China está tomando é muito interessante nesse 
plano qüinqüenal que eles estão elaborando. Nós ti-
vemos até acesso a uma cópia, é um plano preliminar 
ainda, bem pré, pré, nos deram um resumo, mas em 
mandarim. Estamos aguardando a tradução dele.

É muito interessante os rumos que a China, que 
realmente comprometia o meio ambiente, hoje está 
buscando. Com determinação muito ferrenha, busca 
o prosseguimento do desenvolvimento econômico, 
mas com sustentabilidade ambiental. Acho muito in-
teressante.

Vou ler agora o documento final que saiu. Há 
alguns acertos a fazer, porque a tradução chegou a 
mim neste instante.

De acordo com a conclusão do Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáti-
cas – o IPCC, [na sigla em inglês], existe uma 
tendência clara de elevação da temperatura 
global durante, no mínimo, nos próximos cem 
anos, e não há sinal de que essa tendência 
de aquecimento global causada por atividades 
humanas esteja diminuindo de velocidade ou 
tenha parado.

A mudança do clima é uma questão im-
portante para a sobrevivência e o desenvolvi-
mento da espécie humana e interessa a diver-
sos países, à paz e à justiça mundiais. Todos 
os países do mundo precisam se debruçar 
sobre essa questão e sobre o desafio a ela 
relacionado de conservação da diversidade 
biológica, com uma postura ativa e construtiva, 
fortalecendo a cooperação internacional.

Os legisladores da Globe estão cientes, 
do ponto da ciência, de que, para garantir a 
prosperidade futura e prevenir mudanças cli-
máticas perigosas e irreversíveis, é necessário 
limitar o aumento da temperatura global média 
em dois graus Celsius.

Endossamos ações pró-ativas desenca-
deadas, com antecedência, pela comunidade 
internacional.

Se agirmos com rapidez, podemos reduzir o ris-
co das mudanças climáticas perigosas e consolidar as 
metas de autonomia energética, crescimento susten-
tável e melhora da saúde, desenvolvimento, redução 
da pobreza e prevenção de conflitos.

Diretrizes para ação.
A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudanças Climáticas e o Protocolo de Kyoto oferecem 
a estrutura e a base legal à cooperação internacional 
para enfrentamento das mudanças climáticas. Esses 
documentos estabeleceram o princípio da “responsa-
bilidade comum, mas diferenciada”. Este foi um dos 
pontos altos da discussão: responsabilidade comum, 
mas diferenciada entre os países.

Até agora mais de cem países ratificaram a Con-
venção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas. Além de estabelecer seus próprios com-
promissos reais, esses países devem cumprir as re-
gras internacionais por meio de ações concretas. Os 
legisladores da Globe se comprometem a exercer um 
papel maior como coordenadores da legislação e a 
fazer esforços positivos e construtivos para facilitar as 
ações práticas e empreendidas por cada país.

Responsabilidades e Ações Governamentais foi 
outro item aprofundado.

Apoiamos a Convenção Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudanças Climáticas, seu Protocolo de 
Kyoto, o Mapa do Caminho de Bali e estamos cientes 
do Acordo de Copenhague. Os países desenvolvidos 
devem assumir metas quantificadas de redução de 
emissões e se comprometer em apoiar os países em 
desenvolvimento no que toca a financiamentos, trans-
ferência de tecnologia e ampliação de capacidade.

Os países desenvolvidos também devem pres-
tar auxílio aos países em desenvolvimento para que 
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se adaptem aos impactos das mudanças climáticas, 
capacitando-os a alcançar a redução das emissões de 
maneira compatível com suas metas de desenvolvimen-
to. Todos os governos devem apresentar, regularmente, 
relatórios situacionais ao congresso, ao parlamento, 
de forma aberta e transparente, referentes a ações e 
metas. Financiamento e transferência de tecnologia 
são instrumentos indispensáveis à transição para uma 
sociedade de baixo teor de carbono.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Sr. Presidente, eu vou pedir mais um tempo para 
terminar de ler o documento, uns seis, sete minutos.

O SR. PRESIDENTE (José Bezerra. DEM – RN) 
– Vou conceder cinco minutos para V. Exª.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Compreendemos que as instituições financei-
ras dos países desenvolvidos e em desenvolvimento 
estão ponderando sobre fazer mais investimentos no 
verde e em baixos teores de carbono e que o conceito 
de Financiamento Verde está surgindo globalmente. 
Apoiamos o Financiamento Verde para ampliar os in-
vestimentos no verde e em baixos teores de carbono, 
como também para facilitar o intercâmbio de informa-
ções entre as instituições financeiras.

Os países devem – à luz das condições estabele-
cidas pela Convenção Quadro, pelo Protocolo de Kyoto 
e pelo Mapa do Caminho de Bali e que estão refletidas 
no Acordo de Copenhague – estar de acordo com as 
ações de mitigação e com as medidas adequadas em 
escala correspondente ao seu nível de desenvolvimen-
to. Os legisladores da Globe apoiam os países em de-
senvolvimento para que façam uso do financiamento 
e da tecnologia transferida pelo mundo desenvolvido 
com vistas a empreender a mitigação correspondente 
e as ações de adaptação.

É preciso, senhoras e senhores, ter em mente 
que o desenvolvimento sustentável e a eliminação da 
pobreza são prioridades para o mundo em desenvolvi-
mento. Contudo, ao mesmo tempo, deve-se considerar 
a mitigação das mudanças climáticas e a melhora do 
acesso à energia, porque mais de 1,4 bilhão de pes-
soas vivem sem acesso à energia limpa, Sr. Presiden-
te. Deve-se dar atenção especial aos interesses dos 
países menos desenvolvidos, dos países insulares, 
pequenos, e dos países africanos.

Os legisladores da Globe sustentam que as metas 
de redução das emissões dos países desenvolvidos, 
assim como os seus compromissos de financiamento 
e transferência de tecnologia aos países em desen-
volvimento devem-se sujeitar à supervisão interna-
cional. Além disso, os legisladores da Globe também 

endossam a promoção dos intercâmbios internacionais 
para aperfeiçoar a precisão e transparência da infor-
mação relativa às reduções de emissões de todos os 
países. Ao mesmo tempo, a supervisão internacional 
também deve ser aplicada às ações nos países em 
desenvolvimento que aceitaram de países desenvol-
vidos apoio financeiro, tecnológico e de ampliação de 
capacidade. 

Com relação às atividades dos legisladores, é o 
seguinte: a legislação nacional consiste numa abor-
dagem importante para cumprir os compromissos 
internacionais e criar as condições políticas para um 
acordo pós-2012.

Na condição de legisladores, somos responsáveis 
não apenas pela comunicação franca e aberta com o 
público, mas também pela elaboração de regulamen-
tações racionais e sistemas legais com o propósito 
de concretizar a prosperidade futura e enfrentar com 
eficiência os desafios das mudanças climáticas a lon-
go prazo.

Nossa principal tarefa é estabelecer regras nacio-
nais que tratem das mudanças climáticas, elaborar e 
aprovar legislação nacional, fiscalizar o cumprimento da 
legislação nacional e dos compromissos internacionais 
pelo Governo e influenciar na aplicação das políticas, 
por meio do debate e do trabalho dos legisladores da 
Globe. Em outubro de 2009 os legisladores nacionais 
de Copenhague, G-8+5, compartilharam um compro-
misso comum em torno de um conjunto de princípios 
e legislação. Esses princípios são baseados em cinco 
pilares de políticas, com potencial de reduzir emissões, 
senhoras e senhores, mesmo na falta de um amplo 
acordo pós-2012. Tais pilares compreendem: elabo-
ração e aplicação de padrões, energia de baixo teor 
de carbono, eficiência energética industrial, padrões 
para combustível veicular e para eficiência, além de 
silvicultura.

Os legisladores das principais economias assumi-
ram o compromisso de promover a legislação nacional 
de acordo com esses princípios da legislação. A legis-
lação nacional deve estar de acordo com a Convenção 
de Quadro, com os princípios do “Mapa do Caminho 
de Bali” e quando pertinente com os compromissos 
firmados no Protocolo de Kyoto, levando em conta o 
Acordo de Copenhague. O conteúdo da legislação dos 
países desenvolvidos deve incluir também a identifi-
cação de metas específicas de redução de emissões, 
assim como um mecanismo de determinação do preço 
das emissões e metas de emissão de curto e médio 
prazo. Com o apoio dos países desenvolvidos para fi-
nanciamento, transferência de tecnologia e ampliação 
de capacidade, os países em desenvolvimento devem 
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desencadear ações e soluções adequadas de mitiga-
ção e adaptação. 

Sr. Presidente, me faltam duas páginas e preciso 
deixar registrado no Senado este documento.

Os legisladores da Globe apoiam a concretização 
dos princípios de legislação da Globe através da legisla-
ção nacional, garantindo a força da obrigatoriedade das 
leis nacionais. Também reconhecemos a importância 
da ação e legislação em níveis infranacionais.

IV. Cooperação dos legisladores da Globe
O fortalecimento da cooperação internacional é 

uma medida importante para que a comunidade inter-
nacional enfrente as mudanças climáticas e o desafio 
correlato da diversidade biológica. As mudanças cli-
máticas estão relacionadas à sobrevivência e desen-
volvimento de toda a raça humana. Todos os países 
devem trabalhar de mãos dadas. Os legisladores da 
Globe aspiram a promover as mudanças e a coope-
ração entre diferentes países e regiões, incluindo a 
cooperação internacional entre países desenvolvidos 
e países em desenvolvimento. Tanto quanto possível, 
as políticas devem ser coordenadas em nível interna-
cional, de forma a maximizar as oportunidade e mini-
mizar as distorções competitivas. Especificamente para 
a promoção de ações dos diferentes países segundo 
os princípios da CQNUMC é que os legisladores da 
Globe aspiram a promover os intercâmbios e a coo-
peração na pesquisa da legislação nacional; promover 
intercâmbios entre vários países sobre sua experiência 
no avanço da legislação; trabalhar para que a legis-
lação criada nos vários países seja coerente com os 
princípios da CQNUMC e, quando apropriado, com o 
Protocolo de Kyoto.

Na qualidade de organização internacional de le-
gisladores, a Globe International deseja desempenhar 
um papel de coordenadora e promotora da cooperação 
futura dos legisladores dos vários países, assim como 
contribuir com o esforço da comunidade internacional 
para gerir as mudanças climáticas de forma eficaz.

Comprometemo-nos a fazer todo o possível para 
o êxito das conferências sobre mudanças climáticas 
da ONU em Cancún, no mês de dezembro de 2010, 
na África do Sul, em 2011, e na Conferência Rio+20, 
no Brasil, em 2012.

São três eventos, Sr. Presidente, da maior rele-
vância. Como eu disse aqui, há um compromisso dos 
legisladores da Globe Internacional em fazer todo o 
possível para o êxito dessas conferências de mudan-
ças climáticas da ONU, em Cancún, em dezembro de 
2010, na África do Sul, a Cop 16 – a Cop 15 foi na 
Dinamarca –, em dezembro de 2011, e no Brasil, na 
Conferência Rio+20, em 2012.

Esse é o texto total da Declaração dos Legisla-
dores do Fórum Globe sobre Mudanças Climáticas, 
realizado na sexta-feira, no sábado e no domingo pas-
sados, em Tianjin, na China.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

Durante o discurso da Sra. Serys Slhes-
sarenko, o Sr. Jayme Campos deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. José 
Bezerra.

O SR. PRESIDENTE (José Bezerra. DEM – RN) 
– Quero parabenizar a Vice-Presidente desta Casa, 
Senadora Serys Slhessarenko, pelo belo pronuncia-
mento.

Quero apenas dizer que, em relação à matriz 
energética do Brasil, o meu pequeno Estado do Rio 
Grande do Norte tem à sua disposição uma energia 
limpa: a energia eólica. Trata-se de um potencial ador-
mecido de 20 mil megawatts.

São 20 mil megawatts da energia mais limpa 
para ser produzida em nosso País e está à disposi-
ção do nosso Brasil, bastando que o Governo dê a 
devida atenção a essa energia que está disponível, 
uma energia renovável. E há grupos interessados, 
já que, antigamente, o grande empecilho da energia 
eólica era o seu preço, que hoje é altamente compe-
titivo, pois no último leilão tivemos até R$121,00 por 
megawatt/hora. Isto em uma localização privilegiada, 
não agredindo de maneira nenhuma o meio ambiente, 
bastando vontade.

Apesar de não concordar com esses pseudo-
ambientalistas que estão criando, forjando o caos no 
mundo, existem grandes potencialidades à disposição, 
sem precisar desse alarmismo todo que é feito por es-
ses, acredito, fabricantes de meios de ganhar algum 
tostão, porque, depois da queda do muro de Berlim, 
o comunismo ficou bastante démodé, e o comunismo 
tem muito a ver com o meio ambiente.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – (Inaudível. Fora do microfone.)

O SR. PRESIDENTE (José Bezerra. DEM – RN) 
– Pois o Rio Grande do Norte, meu Estado, se coloca 
à disposição, com certeza, com um potencial deste, 
Senadora. Parabéns pelo pronunciamento. 

Com a palavra, para um breve comunicado, o 
Senador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, serei rápido.

Quero dizer da importância de nós lutarmos pela 
segurança pública do nosso País, sobretudo do meu 
Estado do Mato Grosso. 

39ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



50224 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010

A estrondosa audiência da produção cinemato-
gráfica “Tropa de Elite 2”, que bateu todos os recordes 
de bilheteria na salas de exibição do País, atesta o 
grande interesse do público brasileiro quando o tema 
apresentado é a violência urbana. Afinal, nossa comu-
nidade tem sido a principal vitima desse verdadeiro 
flagelo que se abateu sobre a nossa Nação.

E a criminalidade não é fenômeno exclusivo dos 
grandes centros. Basta dizer que o Município de Jurue-
na, na região norte de Mato Grosso, com população 
estimada em nove mil habitantes, aparece no Mapa 
da Violência de 2010, encomendado pelo Ministério da 
Justiça, como a cidade mais violenta do Brasil.

Recentes estudos do IBGE ainda apontam Mato 
Grosso como a quinta colocada entre as regiões mais 
violentas do País. Dados da Delegacia Estadual de Ho-
micídios e Proteção à Pessoa registraram, este ano, 
265 assassinatos somente na Grande Cuiabá até o 
dia 27 de outubro. Segundo especialistas, pelo menos 
70% desses crimes têm relação direta com o tráfico 
de drogas, Senador Valter Pereira, grande estudioso 
do Direito, grande homem que atua nos fóruns crimi-
nais do País, sobretudo nos de seu Estado de Mato 
Grosso do Sul.

Alarmados com os elevados índices de violência 
em Mato Grosso, integrantes do Ministério Público Es-
tadual promoveram levantamento que encontrou um 
paralelo entre a ascensão da criminalidade e o núme-
ro insuficiente de policiais para o efetivo combate aos 
infratores da lei.

Segundo constatou esse grupo de promotores 
públicos, o déficit de investigadores de polícia de Mato 
Grosso ultrapassa a casa dos dois mil profissionais, 
enquanto há uma carência superior a duzentos de-
legados em toda a região. A Polícia Civil, entendem 
eles, trabalha com a capacidade operacional reduzida, 
comprometendo a própria natureza da ação repressi-
va ao crime.

Os promotores recomendaram ao titular da pas-
ta da Secretaria Estadual de Segurança Pública, em 
recente reunião, a contratação de, pelo menos, mais 
2.300 agentes policiais, elevando o efetivo a quatro 
mil investigadores e a incorporação de mais duzentos 
delegados à nossa força de repressão.

Além do combate direto ao crime, Senador Valter, 
a falta de compromisso nessa área cria outra situação 
igualmente alarmante: a morosidade da Justiça. Isto 
porque compete à Polícia Civil a elaboração de inqué-
ritos que servirão de suporte para que a Justiça possa 
agir em defesa das leis e da sociedade.

Em razão dessa deficiência de pessoal, a fase 
da investigação torna-se lenta e, com o passar do 
tempo, as evidências enfraquecem e as provas se 

perdem. Muitos casos ficam sem solução e a própria 
credibilidade da polícia fica comprometida. Isto tem 
contribuído para aumentar a sensação de impunidade 
em nosso meio.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, se, 
de fato, existe uma correlação imediata entre o recru-
descimento da criminalidade e o déficit dos agentes 
de segurança, como alertam os membros do Ministé-
rio Público, cabe ao Governo Estadual prover as con-
dições necessárias para que a polícia aumente seu 
efetivo e promova uma ação determinada para coibir 
a violência em nossa região.

Senador Valter, V. Exª conhece o Mato Grosso. 
Mesmo após a divisão, ainda ficamos com 902 mil 
quilômetros quadrados, com 101 cidades hoje criadas 
e em pleno crescimento populacional e econômico. 
Nesse caso, a segurança pública, como outras áreas, 
como saúde e educação, não têm acompanhado essa 
demanda de desenvolvimento.

Por isso, é fundamental que o Governo Federal 
também se insira nesse processo, sobretudo quando 
se discute aqui no Congresso a PEC nº 300, que me 
parece que já não é do interesse do Governo Federal, 
mesmo a matéria já tendo passado na primeira votação 
na Câmara dos Deputados. Lamentavelmente, se não 
houver aportes de recursos também para os Estados a 
fim de promoverem investimentos na segurança públi-
ca, esse número que citei aqui – um número estrondo-
so, como bem disse – não vai diminuir muito, até pelo 
contrário. V. Exª conhece o nosso Estado, que tem se-
tecentos quilômetros de fronteira seca com a Bolívia, 
o que, com certeza, aumenta o número de traficantes, 
o tráfico, a criminalidade e assim por diante.

É impositivo que a administração mato-grossense 
convoque, de forma urgente, um concurso público para 
que haja a lotação dos postos necessários para o bom 
desempenho da repressão à violência.

Pais de família e jovens não podem continuar 
tombando num campo sem honra, vítimas do crime, 
enquanto burocratas frios fazem e refazem cálculos em 
seus gabinetes, alegando que o Estado não dispõe de 
recursos para contratar e capacitar profissionais, inves-
tindo na segurança dos cidadãos. Vidas estão sendo 
desperdiçadas, mães choram a morte de seus filhos 
e crianças ficam órfãs.

Imagino, Senador Valter, Senador Mozarildo e 
demais Senadores, que um Estado previsto para ser 
subsede da Copa do Mundo em 2014 sem aumento do 
efetivo, sem uma melhor logística urbana e sem bons 
hotéis é quase impossível.

Precisamos alertar não só as autoridades esta-
duais, mas sobretudo as federais no sentido de pro-
mover com certeza o Estado de aparelhamento sufi-
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ciente para conseguirmos realizar este grande evento 
que, sem sombra de dúvida, para Mato Grosso, será o 
evento da década ou do século: ser subsede da Copa 
do Mundo.

Cedo um aparte ao Senador Valter Pereira.
O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Senador 

Jayme Campos, quero felicitar V. Exª pela preocupa-
ção que tem revelado no exercício do seu mandato 
com a questão da segurança pública. Conheço de fato 
o Estado de Mato Grosso, onde tive oportunidade de 
exercer um mandato de Deputado Estadual na última 
legislatura que antecedeu a divisão do nosso Estado. 
Sei o quanto é vulnerável o seu Estado, o nosso Es-
tado. A minha certidão de nascimento registra como 
naturalidade o Estado de Mato Grosso. No momento 
em que V. Exª sustenta que deve ser suprido o déficit 
de pessoal, especialmente de investigadores e dele-
gados, sei que isso é fundamental. Sem gente, não há 
controle. É fundamental. E sem aparato de moderni-
zação, sem tecnologias e sem polícia científica para 
que se faça também a prevenção, se não houver uma 
investigação constante e metódica em cada Unidade 
da Federação, dificilmente vamos vencer a criminali-
dade. Enquanto o Estado não se preocupa com essa 
organização, os agrupamentos de delinquentes estão 
se mobilizando em organizações criminosas, organiza-
ções que têm estrutura, que têm armamento, que têm 
inteligência e atuam de forma sistematizada. Então, os 
Estados que quiserem efetivamente combater a vio-
lência têm de se valer da tecnologia. Aqui, V. Exª está 
abordando um assunto que é fundamental e que tem 
um lado muito perverso: o aumento indiscriminado da 
criminalidade. Mas há um lado bom. V. Exª mesmo se 
lembrou dessa película campeã de bilheteria, que está 
sendo exibida em todos os cinemas do nosso País, o 
“Tropa de Elite 2”, que mostra muita coisa que real-
mente quem está interessado na segurança pública 
precisa ver e conhecer. De qualquer forma, o palco é 
o Rio de Janeiro, que é inquestionavelmente a vitrine 
do nosso País dado o conceito que tem na comuni-
dade internacional como o Estado turístico do Brasil, 
a maior atração turística do nosso País, infelizmente 
enveredou-se por uma criminalidade incomum, mas 
está encontrando soluções. O importante é que hoje, 
no Rio de Janeiro, está funcionando um grande labo-
ratório de segurança pública em que temos de prestar 
atenção, porque, indiscutivelmente, dali podemos tirar 
grandes lições. A polícia científica está avançando lá, 
a tecnologia está avançando lá. E o enfrentamento da 
criminalidade está também ganhando terreno lá. Acho 
que o pronunciamento de V. Exª merece aplausos. E em 
todas as experiências que nós temos acompanhado e 
em todas aquelas que são bem sucedidas, temos que 

prestar atenção, porque é fundamental. Não se admi-
te mais um Estado que não invista na prevenção. Não 
se admite mais um Estado que não invista na polícia 
científica. Não se admite mais um Estado que não se 
valha da tecnologia para enfrentar o crime.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Muito 
obrigado, Senador Valter Pereira. V. Exª tem toda a 
razão. O Rio está hoje lançando um programa modelo 
para o Brasil, que é a Polícia Pacificadora nas favelas. 
E parece que está começando a dar certo. Domingo, 
assistimos pelo Fantástico a uma matéria bastante 
interessante sobre a promoção social. A PM não só é 
vista como a polícia preventiva, repressiva, mas, so-
bretudo, uma policia social. Isso imagino que vai con-
tribuir para diminuição da violência no Estado do Rio 
de Janeiro. Isso espero que também seja copiado em 
alguns Estados cuja criminalidade tenha as mesmas 
configurações de lá.

Muito obrigado, Senador Valter. 
Os criminosos matam não apenas homens. Eles 

matam também nossa esperança.
O Governador Silval Barbosa tem a obrigação 

moral de convocar o Ministério Público e as autori-
dades do setor de segurança de Mato Grosso para 
autorizar a imediata contratação de investigadores e 
delegados de polícia. Faço um apelo, desta tribuna, 
para que o Governador, que é um homem de bem – 
aqui tenho que reconhecer esse homem, Silval Barbo-
sa, que, para mim, particularmente, é um homem de 
bem e que está com as melhores intenções –, assuma 
pessoalmente essa tarefa, garantindo tranquilidade e 
paz à nossa gente.

Antes de concluir, gostaria de enaltecer, des-
ta tribuna, o esforço dos Srs. Promotores de Justiça 
Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, Fânia Helena de 
Amorim e Márcia Borges Campos Furlam, pelo brilhan-
te trabalho e pela coragem de levar adiante discussão 
tão necessária para nossa sociedade.

Afinal, quem acorda cedo para trabalhar quer ape-
nas o direito de ver seus entes queridos protegidos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Bezerra. DEM – RN) 

– Gostaríamos de chamar o Senador Alvaro Dias, que 
já está na tribuna, para fazer o seu pronunciamento 
como Líder do PSDB nesta Casa.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela Lide-
rança. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presi-
dente.

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, nós sabemos, 
todos sabemos, os brasileiros sabem que pessoas 
talentosas deixam de participar da atividade pública 
certamente desestimuladas pelo modelo político vi-
gente, que proporciona, especialmente nos períodos 
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eleitorais, fábricas de blefes, com uma inversão de 
valores que não pode passar despercebida; o mode-
lo que possibilita a prevalência do imaginário sobre 
a realidade, a prevalência da ficção sobre o real, da 
mentira sobre a verdade.

É constatação, não é imaginação. Aqueles que 
trabalham com competência o imaginário acabam se 
sobrepondo àqueles que se preocupam sempre com a 
verdade. Mas nada é mais abominável, repugnante do 
que a mentira na campanha eleitoral. O descaso com 
a verdade tem de provocar justificada indignação.

Durante esta campanha à Presidência da Repú-
blica, todos os postulantes assumiram compromisso 
com a realização de uma reforma tributária, para re-
duzir a carga tributária, e, surpreendentemente, mal 
comemoraram a vitória, passaram a propugnar pelo 
retorno da CPMF – que seja com outro apelido, mas 
aumento de impostos.

Traição aos compromissos assumidos durante a 
campanha eleitoral. Mais do que traição, estelionato 
eleitoral. Uma afronta à inteligência do Brasil, um es-
cárnio, um acinte às pessoas de bem, que trabalham 
duro e pagam impostos, muitas vezes, sem poderem 
pagar, porque pagam impostos demais.

Por que discutir, agora, o retorno da CPMF? O 
pretexto é improcedente: arrecadar para oferecer ao 
povo brasileiro saúde pública de melhor qualidade. 
Quando confiscaram, em onze anos, R$200 bilhões do 
povo brasileiro, a saúde pública foi levada à UTI. É um 
caos! Que não se alegue falta de recursos. Os recursos 
estão no Orçamento da União, que bate recordes de 
receita. Ainda agora, neste ano, R$1 trilhão, dois meses 
antes do que ocorrera em anos anteriores. O aumento 
de receita no Brasil, desde a extinção da CPMF, equi-
vale ao valor de duas CPMFs anualmente.

A saúde pública é caos no Brasil, mas a causa 
é incompetência, ausência de planejamento e organi-
zação e desonestidade. Não é uma conclusão pesso-
al; é resultante de estudo e pesquisa que realizou o 
Banco Mundial e constatou: o que falta no Brasil, em 
matéria de saúde pública, é, acima de tudo, compe-
tência de gerenciamento, planejamento e honestidade 
na aplicação dos recursos, já que há a constatação 
de corrupção.

Nós, em 2007, no Senado Federal, atendemos 
ao clamor popular e acabamos com a CPMF. Uma con-
tribuição instituída provisoriamente. A provisoriedade 
ficou lá atrás, mas desejavam transformar a proviso-
riedade em algo definitivo, permanente. Em dezembro 
de 2007, o Senado derrubou a CPMF, e, de lá para 
cá, o Presidente Lula, inúmeras vezes, reclamou des-
se fato. O Presidente não assimilou essa derrota no 
Senado Federal.

Naquela oportunidade, a Oposição fez acordo 
com o Governo para prorrogar a DRU - Desvinculação 
de Receitas da União. Sabendo das dificuldades para 
aprovação da prorrogação, o Governo buscou enten-
dimento com a Oposição. E o entendimento ocorreu. 
O Governo assumiu o compromisso de não aumentar 
impostos, não criar novos impostos e não elevar as 
alíquotas dos impostos existentes.

Mais uma vez, o acordo foi descumprido, logo no 
início de 2008. Em dezembro de 2007, o acordo; em 
janeiro de 2008, o descumprimento do acordo. Bus-
cando uma compensação para a ausência da CPMF, 
o Governo editou dois decretos – 6.339 e 6.345, de 03 
e 04 de janeiro de 2008, respectivamente –, dobrando 
as alíquotas do IOF em diversas hipóteses. O objetivo 
de compensar a perda da CPMF com o aumento da 
arrecadação com IOF era tão explícito que os decre-
tos citados estabeleceram hipóteses de incidência se-
melhantes às da contribuição extinta ao final de 2007, 
inclusive com a mesma alíquota de 0,38%, ou seja, 
uma substituição visível. O desespero era tão grande 
que se propôs transformar um imposto de caráter re-
gulador, que é o IOF, em arrecadador.

Contrário a esse absurdo, eu apresentei um pro-
jeto de decreto (nº 10, de 2008), determinando a sus-
tação daqueles decretos. Infelizmente, a Maioria do 
Governo na Casa não acolheu a nossa proposta, e 
os aumentos prevaleceram. Os aumentos prevalece-
ram em descumprimento de um acordo celebrado em 
dezembro de 2007.

O que se viu depois disso? Que os temores da 
perda de arrecadação não se confirmaram. Imediata-
mente após a extinção da CPMF, o Governo anunciaria, 
em janeiro de 2008, um novo recorde na arrecadação 
de impostos, ilustrado pelo aumento de 20% em rela-
ção a janeiro de 2007.

O Governo alardeava que seria o fim do mundo, 
que o Brasil se transformaria num país ingovernável. 
Isso não aconteceu. Ao contrário: aquilo que dizíamos 
nós da Oposição é que ocorreu. Em vez de queda 
de receita, houve incremento. Os recursos da CPMF 
energizaram a economia no bolso do cidadão e, ob-
viamente, proporcionaram o aumento de receita além 
dos expedientes lançados pelo Governo com aumento 
das alíquotas do IOF.

Em 2008, o Governo aumentou. Vejam o que o 
Governo aumentou em 2008 de impostos: aumentou o 
Imposto sobre Operações Financeiras em R$12 bilhões; 
o Imposto de Renda, em 23 bilhões, já descontada a 
inflação; a Cofins, em R$12 bilhões; a Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido, em R$7,5 bilhões; o Im-
posto de Importação, em R$4 bilhões; o IPI, em R$4 
bilhões; o PIS/PASEP, em R$3 bilhões; e as demais 
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receitas manipuladas pelo Governo, em R$7 bilhões. 
O aumento real, descontado o IPCA de um ano para 
outro, foi de R$50 bilhões. Isso logo após, no ano se-
guinte à extinção da CPMF. Portanto, esse foi o valor 
que o Governo ganhou e não perdeu com a extinção 
da CPMF.

Mas isso o Governo não diz para justificar o fra-
casso da gestão no setor de saúde pública no País. E 
é lamentável constatar que crianças estão morrendo 
afetadas pela malária, e há três meses os medicamen-
tos que deveriam ser enviados pelo Ministério da Saúde 
não chegam. É muito triste ver crianças morrerem pelo 
descaso e a incompetência de quem governa o País.

Ainda agora, o jornalista Gustavo Patu, da Folha 
de S. Paulo, disse:

Praticamente nada desse ganho (...) [a 
que me referi] significou aumento do gastos em 
saúde, que, ao longo dessa década, apenas 
oscilou em torno de uma mesma média. Não 
houve alta antes nem queda depois da extinção 
(...) [da CPMF], hoje novamente cogitado como 
solução para o financiamento do setor.

Portanto, traduzindo isso, o que se aplica hoje 
em saúde sem CPMF é o que se aplicava antes com 
CPMF. Então, não diga o Governo que quer a CPMF 
de volta para melhorar a saúde pública no Brasil. 

Não fosse uma escalada de despesas 
públicas em ritmo intenso, a expansão das 
demais receitas teria compensado com folga 
a extinção do antigo imposto do cheque, que 
rendia algo como 1,4% do Produto Interno 
Bruto ao ano. 

Isso comprova duas coisas, Srs. Senadores. Pri-
meiro, a arrecadação com a CPMF poderia, naquele 
momento, ser dispensada, como uma manifestação de 
esforço no sentido de diminuição da carga tributária, 
apelo de todos os setores da sociedade. Segundo, o 
montante da arrecadação com a CPMF não era ne-
cessariamente dirigido à saúde como deveria ser. Mas 
isso já ficou comprovado. Os recursos eram utilizados 
em outras áreas, especialmente para compor o supe-
rávit primário. Recursos que deveriam ser destinados 
exclusivamente à saúde eram utilizados para compor 
superávit primário, pagar pessoal, despesas adminis-
trativas, burocráticas, despesas correntes, muitas delas 
desnecessárias. Enquanto as crianças morrem alcan-
çadas pela malária, o Governo utiliza mal o dinheiro 
que deveria ser aplicado em saúde pública. 

É bom dizer: saúde pública não é ET. Não há que 
se idealizar uma moeda própria para atender às des-
pesas com saúde pública. Os recursos para tal estão 
consignados no Orçamento da União. O que deve fa-

zer o Governo é autorizar a Câmara dos Deputados a 
aprovar a regulamentação da Emenda 29, já aprova-
da pelo Senado, destinando 10% da receita da União 
para atender às despesas com saúde pública no País. 
Esses recursos seriam suficientes.

Cabe citar também um artigo do jornalista Fer-
nando Rodrigues, da Folha do dia 10 de novembro, 
que derruba o que seria o último argumento em favor 
da CPMF, qual seja, a sua contribuição para o comba-
te à sonegação. Eu tenho sido indagado também por 
alguns sobre esse mecanismo de fiscalização. 

Já existem e estão em vigor uma lei e 
uma instrução normativa da Receita Federal a 
respeito de movimentações financeiras. Depois 
que o Senado impediu a renovação do imposto 
do cheque, no final de 2007, criou-se um novo 
instrumento: a Declaração de Informações so-
bre Movimentação Financeira.

Trata-se de uma declaração que bancos 
estão obrigados a fazer. Nesse documento 
devem estar os dados de todos os correntis-
tas cuja movimentação supere R$ 5 mil por 
semestre. No caso de empresas, o valor é de 
R$ 10 mil.

É evidente que quem ganha R$ 5 mil por semes-
tre não tem condições de sonegar nada. Então, essa 
declaração substitui a CPMF como mecanismo de fis-
calização e de combate à sonegação. 

Ou seja, hoje, o Governo já sabe muito 
bem o que uma parcela significativa de con-
tribuintes faz. Fica de fora só quem movimen-
ta, entre saques e depósitos, menos de R$5 
mil a cada seis meses. Qual a razão então de 
criar algo tão regressivo como a CPMF? [...] 
Tudo considerado, é fascinante como a frágil 
defesa do imposto do cheque continue sendo 
repetida pelos detentores do poder – inclusive 
por Dilma Rousseff.

Palavras do jornalista. 
Eu vou conceder os apartes – são dois, Sr. Presi-

dente – e, depois, eu concluo o meu pronunciamento. 
Senador Mozarildo Cavalcanti. 
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-

dor Alvaro Dias, eu quero dizer a V.Exª que nós deba-
temos muito essa questão da CPMF aqui, no Senado, 
e eu me alinhei – aliás, ressalto: como médico, princi-
palmente como médico – contra a CPMF, porque uma 
contribuição, como disse V.Exª, que era provisória, com 
destino específico, que era a aplicação dos recursos 
na saúde, tornou-se praticamente definitiva e, pior, os 
recursos também – V.Exª frisou bem aí – eram muito 
menos usados na saúde do que para fazer superávit 
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primário, para ir para a seguridade social, para ir para 
o Bolsa Família. Então, na verdade, o objetivo foi des-
virtuado. E a saúde, durante essa década – mais de 
uma década – em que ficou sob a vigência da CPMF, 
não melhorou uma vírgula; pelo contrário, piorou. Eu 
concordo plenamente com o que V.Exª afirmou. O 
problema da saúde, primeiro, poderia ser resolvido 
se o Governo quisesse. Há muito tempo que está na 
Câmara, aprovada já no Senado, a Emenda 29. Mas 
o Governo Federal não quer que fique amarrado que 
ele tenha que destinar 10% para a saúde. Ele não quer 
que fique amarrado, ele quer mexer de maneira livre 
com esses valores. Agora, não se aprova a Emenda 
29 e já se cogita de novo em trazer a CPMF. Eu gosto 
sempre, até também por ser médico, de pensar para 
frente, e não de ficar olhando para trás. Se olharmos 
para trás, a experiência mostra que a CPMF foi um 
desastre. Então, não se venha com coisa parecida, 
porque é querer aplicar um remédio que não deu cer-
to, de novo, para a mesma doença. Então, o que acho 
que é preciso fazer é uma reforma estrutural profunda 
no sistema de saúde e principalmente que possamos, 
de fato, ter honestidade na aplicação dos recursos pú-
blicos para atender à população carente.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado, Senador Mozarildo Cavalcanti, que é médico, 
conhece a importância do serviço de saúde pública 
no País e sabe do caos que há, mas, evidentemente, 
sabe também que a questão não é CPMF. 

Eu vou conceder agora um aparte, com satisfa-
ção, ao Senador Roberto Cavalcanti. E hoje eu con-
cedo este aparte mais feliz porque eu tenho certeza 
absoluta de que hoje ele vai concordar com o meu 
pronunciamento. 

Com prazer, Senador Roberto Cavalcanti.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – 

Nobre Senador Alvaro Dias, nós deveríamos ter com-
binado nos bastidores este nosso encontro no dia de 
hoje. Eu até mandei pesquisar para verificar o santo do 
dia: São Martinho de Tours, bispo e confessor. Ele na 
verdade atuou na Gália, atual França. Existem 3.600 
igrejas em homenagem a São Martinho de Tours. Só 
na França, 480 cidades adotaram esse santo como 
santo padroeiro da sua cidade. Tinha que ser um santo 
muito forte para, pela primeira vez, após pelo menos 
dois anos de atuação, eu estar concordando com V. 
Exª. Ontem eu tive oportunidade de apartear o nobre 
Senador Antonio Carlos Júnior, que também tratou do 
assunto. Na verdade, tenho uma posição divergente 
na análise macro, mas convergente na análise micro, 
que é ser contrário a que haja mudanças tributárias no 
Brasil, no tocante ao aumento da carga tributária, que 
não estejam englobadas num projeto de reformulação 

global, uma reforma tributária macro, global. Essas 
microrreceitas de modificações tributárias, na minha 
opinião, são extremamente lesivas aos interesses... O 
Brasil é um País hoje que tenta ser um país emergente, 
quinta potência do mundo; o mercado mundial, hoje, 
é globalizado; o Brasil não pode exportar impostos. A 
carga tributária brasileira hoje é uma das maiores do 
mundo. Então, na verdade, eu apoio uma discussão 
no tocante a reajustes tributários, porém, desde que 
estejam englobadas num projeto macro de reforma tri-
butária, e não em receitas pontuais. Parabenizo V. Exª 
e me acosto no tocante a ser contrário à criação de 
novos impostos antes que sejam definidos pelo Con-
gresso Nacional. E o futuro Governo tem total maio-
ria, se tiver desejo político, para fazê-lo na Câmara 
e no Senado. Foi assim, supostamente, que saíram 
os resultados das eleições. Parabenizo V. Exª e, pela 
primeira vez, saio de um aparte a V. Exª sem V. Exª 
fazer o contraponto do meu aparte porque, nas vezes 
anteriores, lamentavelmente, estávamos divergentes. 
Hoje estamos convergentes. Parabéns!

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Fico feliz, 
porque posso ter hoje um bom amigo que concorda, 
pelo menos, com essa questão.

Senador Mão Santa, meu caro Presidente, vou 
ser rápido para concluir, mas faço questão de ceder 
um aparte ao Senador José Bezerra.

O Sr. José Bezerra (DEM – RN) – Senador, nes-
ta minha despedida hoje do Senado, eu gostaria de 
parabenizá-lo pela luta incessante que o senhor trava 
nesta Casa em defesa de uma menor carga tributária, 
ou mesmo em defesa de uma melhor utilização des-
sa carga tributária. Há cerca de vinte e poucos dias, 
a arrecadação nacional de impostos chegou à casa 
de um trilhão de reais. Então, há uma carga tributária 
em torno de 35% do PIB. O que é feito com todo esse 
dinheiro? O grande problema do Brasil é gestão finan-
ceira, gestão dos recursos. Não se ouve falar, num dia 
sequer, a respeito dos gastos dos cartões corporati-
vos. Não se ouve falar em diminuição de despesas da 
máquina pública.

(Interrupção do som.)

O Sr. José Bezerra (DEM – RN) – Só se vê alo-
prado para cima, aloprado para baixo às nossas cus-
tas. E o trabalhador, a cada dia que passa, paga mais 
imposto. Parabenizo o senhor e desejo que, nos próxi-
mos quatro anos, os que aqui ficam continuem nessa 
luta, Senador Roberto Cavalcanti. Apesar de V. Exª 
pertencer à Base do Governo, que seja um vigilante, 
como empresário que é, porque é insuportável para o 
pequeno e o microempresário deste País tanta carga 
tributária, tanta luta que temos para manter nossas pe-
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quenas empresas funcionando e gerando emprego. Isso 
é um grande absurdo! É um grande estelionato eleitoral, 
como V. Exª falou, contra a população brasileira, pois 
foi dito que jamais seria recriada a CPMF. Na primeira 
semana, já se fala novamente em CPMF, alegando que 
os preços não baixaram, como ouvi o Governador de 
Pernambuco falar. É de uma fraqueza!...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª pediu três minutos? Cinco.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado.

O Sr. José Bezerra (DEM – RN) – É de uma falta 
de consistência total o seu argumento. O que tem de 
haver é gestão nessa dinheirama toda. Assim, sobrará 
dinheiro para a segurança, para a educação e para a 
saúde deste Brasil. Muito obrigado e meus parabéns, 
mais uma vez, Senador.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado, prezado amigo. Faço questão de visitá-lo lá no 
Rio Grande do Norte brevemente.

Vou concluir, Sr. Presidente, dizendo que eu es-
perava – imagino que todo o povo brasileiro também 
– que, depois da eleição, se discutisse uma reforma no 
Estado, a reforma do Estado, a reforma administrativa. 
A estrutura da Administração Pública da União cresceu 
exorbitantemente: 37 Ministérios. Foram criados novos 
Ministérios, Departamentos, Secretarias, Diretorias e 
mais de 20 mil cargos comissionados. Estabeleceu-se 
o paralelismo, a superposição de ações, aumentando 
exageradamente as despesas correntes, e o Governo 
tornou-se gastador e perdulário, gastando muito mal 
o dinheiro arrecadado.

Falar, portanto, em criar imposto agora é oferecer 
ao eleitor um “presente de grego” como homenagem 
pela eleição. É inacreditável que se faça isso.

É mais do que um escárnio. Não podemos admitir 
que essa afronta prospere. Estou imaginando que o 
Governo vá desistir disso. Ele já desistiu uma vez com 
a tal CSS, e espero que desista outra vez.

É hora de discutir uma reforma tributária, um 
modelo tributário moderno, competente, capaz de es-
timular o crescimento econômico e proporcionar uma 
melhor distribuição da riqueza no País. Reduzindo a 
carga tributária, vamos certamente incrementar o cres-
cimento econômico. Não há como não acreditar nisso. 
A energização da economia com a redução da carga 
tributária será a consequência desejada.

Sr. Presidente, ainda tenho segundos? (Pausa.)
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, 
o Sr. José Bezerra deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa, 
3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Após brilhante pronunciamento do Líder do PSDB, 
Alvaro Dias, que está substituindo o Senador Arthur 
Virgílio, quis Deus estarmos na Presidência e não vir-
mos a despedida do Senador José Bezerra. Durante 
estes oito anos que aqui passamos, nunca vi uma 
pessoa em tão pouco tempo contribuir tanto com a 
grandeza do Legislativo brasileiro e, particularmente, 
do Senado.

Sua missão era complicada e difícil. Lembro-me 
– nós todos somos o País do futebol – que ganhamos 
a Copa de 1958, com Feola. E o Pelé surgiu. Em 1962, 
o Pelé, a nossa esperança, contundiu-se e aí caiu o 
ânimo do brasileiro: vamos perder a Copa. Mas aí en-
trou Amarildo e fez um bocado de gol.

V. Exª substituiu o Pelé da política do Rio Grande 
do Norte e do Nordeste, que é o José Agripino. Ele foi 
o general vitorioso nesse tsunami eleitoreiro que tive-
mos, de corrupção eleitoral. Mas V. Exª pegou a cami-
sa dele, a 10, e fez os gols do Amarildo, enalteceu a 
democracia, o Rio Grande do Norte. E, ainda mais, dá 
um grande exemplo ao Brasil, naquilo que Rui Barbosa 
pregou: a pátria é a família amplificada. Quando vejo a 
sua Adalgisa ali, a Srª Silvana Galvão Bezerra... ô dois 
homens apaixonados, eu e ele! Estávamos aqui com-
parando os anos de casado, os filhos, os netos, mas 
empatamos. Somos do lado de Deus, porque somos 
agradecidos pelas mulheres que tivemos.

Então, V. Exª deixa saudades – saudade é o 
amor que fica – e engrandeceu o Rio Grande do Nor-
te, o Nordeste e a democracia. Não posso nem lhe 
desejar felicidade, porque quem conseguiu a Silvana 
Galvão Bezerra já é feliz. Então, desejo-lhe saúde e 
outras vitórias.

Agora, convidamos para usar da palavra o Se-
nador Roberto Cavalcanti.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB 
– PB) – Sei que V. Exª estava hesitando em me con-
vocar, mas, na verdade, com minha habilidade, meu 
jeitinho...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Não, não. No microfone é o Roberto Carlos cantando 
e vocês escutando agora o Roberto Cavalcanti. RC: 
Roberto Cavalcanti e Roberto Carlos.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de, na verdade, 
saudar dois grandes companheiros que estão aqui 
conosco presentes, Senador Mozarildo Cavalcanti, de 
quem tenho o privilégio de dizer que é meu primo, e 
o Senador José Bezerra, que deu uma demonstração 
inconteste de sua competência e foi agora, há poucos 
segundos, nominado Amarildo. Eu diria que Amarildo 
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caiu no esquecimento. Espero que ele seja mais do que 
o Amarildo. Amarildo foi pouco, junto do potencial... 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Nós ganhamos a Copa com Amarildo. Nós ganhamos. 
Estava o desânimo e o Amarildo entrou e... 

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Ah! Mas Amarildo... Mande fazer uma pesquisa 
de opinião, no Brasil, para saber quem foi Amarildo. 
Muito pouca gente lembra. Eu espero que o Senador 
José Bezerra deixe marcas maiores e retorne, volte 
à seleção. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É 
porque o seu esporte é empresas, não é?

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – É para o bem de todos. Para o bem de todos. 

Sr. Presidente, no final do mês passado, mais pre-
cisamente no dia 28 de outubro, tive a honra de visitar 
o 26º Salão Internacional do Automóvel, no Pavilhão de 
Exposições do Anhembi, na cidade de São Paulo. 

O Salão consta do calendário de comemorações 
do cinquentenário do Salão Internacional do Automó-
vel, o maior evento de negócios do setor no mundo e 
de São Paulo, particularmente, neste ano. 

Cada vez mais avançada, a segurança nos veí-
culos automotores recebeu atenção especial dos fa-
bricantes, seja por compromisso de engenharia das 
montadoras, necessidade de diferencial na opção do 
consumidor e/ou para atender a legislação que rege 
o setor.

A indústria de automóveis tem utilizado sua exper-
tise para transformar determinados itens essenciais à 
segurança em conforto para o consumidor de máquinas 
cada vez mais modernas, seguras e potentes.

Neste ano, existem novidades em produtos que 
indicam num futuro pouco distante, itens prontos para 
revolucionar a indústria tecnológica e melhorar a qua-
lidade de vida de condutores de automóveis e da so-
ciedade em geral, pelo esforço de soluções de tecno-
logias limpas compatíveis com as demandas do meio 
ambiente.

As novidades incluem, entre outras, câmeras in-
fravermelhas, assistente de visão noturna que detecta 
à distância de até 300 metros objetos e pessoas pelo 
calor do corpo, avisos sonoro e visual quando há risco 
de atropelamento e de colisão, câmeras de captação 
de movimento num raio de 180 graus e até 40 metros 
de distância, frenagem instantânea de 100%, GPS que 
coloca o condutor em contato direto com centrais de 
atendimento 24 horas por dia, airbags cuja explosão 
identifica e aciona a central de socorro em caso de 
colisão. Essas e outras novidades tecnológicas que 
estão hoje disponíveis para os consumidores mun-
diais e brasileiros.

Coisas que só víamos nos gibis das nossas infân-
cias, Senador Mão Santa, e nos filmes de ficção cien-
tífica, como um dispositivo que, em caso de colisão, 
forma no seu interior uma cápsula de sobrevivência, 
já são realidade entre os 450 diferentes modelos ex-
postos por 42 marcas, apresentados em 85 mil metros 
quadrados para um público de 750 mil visitantes.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a 
mais importante sinalização desse evento é que ela 
remete à necessidade inafastável, inadiável e inevitá-
vel de repensarmos o futuro da indústria automotiva 
brasileira e dos modais de transporte que queremos 
para escoar as nossas riquezas produzidas nos qua-
tro cantos do País.

Nesse cenário, onde o novo se antecipa no hori-
zonte e muitas vezes já chegou, o Brasil tem crescido 
olhando para o retrovisor. 

Segundo dados da Anfavea, o Brasil produziu, 
em 2009, cerca de 500 mil veículos a mais do que em 
2006. Quinhentos mil veículos a mais! Isso equivale à 
produção total anual da Argentina.

Volkswagen e Fiat, as maiores montadoras do 
País, aumentaram suas produções em, respectiva-
mente, 150 mil e 200 mil unidades. Como resultado, a 
produção brasileira atingiu a marca de 3,1 milhões de 
automóveis em 2009.

Enquanto a produção mundial deverá crescer 35% 
neste quinquênio, a América Latina deverá passar de 
4,1 milhões para 5,8 milhões de automóveis, ou cerca 
de 41%, com o Brasil na liderança.

Contudo, Sr. Presidente, o que estamos fazendo 
efetivamente, em termos de política industrial de olho 
no futuro, para conciliar os avanços tecnológicos com 
a necessidade de preservação do planeta, com a de-
manda de redução dos poluentes na natureza, premis-
sas fundamentais quando o assunto é a modernização 
das estratégias de propulsão?

Extremamente preocupado com a matéria e an-
tecipando os ventos inovadores que deverão nortear 
as políticas públicas para o setor vis-à-vis a competiti-
vidade internacional, determinei à Consultoria Legisla-
tiva do Senado Federal, ainda no início deste ano, um 
estudo detalhado sobre as Estratégias de Propulsão 
de Veículos no Brasil, que tenho o prazer de compar-
tilhar com Vossas Excelências, ao mesmo tempo em 
que submeto o tema à preciosa reflexão de cada um.

Na verdade, Sr. Presidente, trago aqui um exem-
plar. Foi distribuído, em todas as mesas dos nobres 
Senadores, este material que foi produzido pelo Sena-
do Federal, pela Gráfica do Senado Federal, graças à 
competência da nossa assessoria de gabinete, nossa 
assessoria do próprio Senado Federal.
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Na verdade, Sr. Presidente, o uso do carvão como 
insumo para a conversão da energia térmica em energia 
mecânica dominou o cenário da Revolução Industrial 
até a segunda metade do século XIX, quando entraram 
em cena o petróleo e seus derivados.

Os motores alimentados por gasolina e óleo die-
sel mostraram-se muito mais eficientes e compactos 
do que as máquinas a vapor da época, superando o 
percentual de 30% de eficiência.

Nascia, então, a indústria automobilística. O pe-
tróleo foi o grande catalisador desse processo. Todavia, 
nos últimos trinta anos, surgiram claros sinais de que 
esse paradigma precisa ser repensado.

O alerta de cientistas de que a crescente emis-
são de gases resultantes da queima de combustíveis 
fósseis – entre eles o petróleo – estava provocando 
um aquecimento global gerou inquietações por todo 
o mundo e cristalizou a necessidade de se tomarem 
medidas mitigadoras do efeito estufa.

Repentinamente, o petróleo tornou-se um dos 
principais vilões do aquecimento global.

Segundo os principais pesquisadores da área, 
há uma estreita correlação entre o aumento da tem-
peratura média da terra e o aumento da concentra-
ção de CO2 emitido, principalmente, por combustíveis 
fósseis.

A concentração de CO2 na atmosfera cresceu de 
280 partes por milhão (ppm), no início da Revolução 
Industrial, para 370 ppm, no início deste século, pro-
vocando um crescimento de tendência exponencial 
na temperatura média da terra. Até o momento, esse 
crescimento foi de um grau centígrado. Parece pouco, 
mas não é. V. Exª é médico e sabe que um grau é a 
saúde ou a doença. Por um grau a mais, um paciente 
de V. Exª poderia estar febril ou com saúde. Um grau 
é, às vezes, o desequilíbrio entre a vida e a morte. A 
manutenção dessa tendência, segundo os especia-
listas, pode provocar rupturas definitivas no clima da 
terra antes do final do século XXI.

Paralelamente a essas pertinentes preocupa-
ções ambientais, surgiram também alertas de que o 
crescimento das reservas mundiais de petróleo esta-
ria chegando ao seu limite, sinalizando o início do seu 
processo de esgotamento.

Ainda que haja discussões quanto á data desse 
evento, é bastante provável que já na primeira metade 
deste século esse processo se iniciará.

Para piorar o cenário, as principais fontes de pe-
tróleo estão em países politicamente instáveis.

A dependência das nações por fontes não-re-
nováveis de energia tira o sono dos seus dirigentes, 
pois gera uma real insegurança no seu atendimento 
energético.

A transição energética de fontes não-renováveis 
para fontes sustentáveis é urgente, e deveria ser ini-
ciada imediatamente.

Urge, portanto, ajustar o paradigma de trans-
porte terrestre que vicejou desde o início do sécu-
lo XX aos requisitos ambientais do século XXI e ao 
gradual esgotamento das reservas mundiais de hi-
drocarbonetos.

Para viabilizar, sem perda de tempo, esse ajuste, 
é preciso reposicionar, em escala mundial, as estra-
tégias de propulsão dos veículos automotores, com o 
intuito de incorporar as novas opções tecnológicas já 
desenvolvidas pelos players internacionais do setor 
automobilístico, e que levam em conta a preservação 
do meio ambiente.

As extraordinárias reservas de petróleo e gás 
natural no pré-sal certamente garantirão ao Brasil 
uma tranquila transição energética para as fontes 
sustentáveis.

Essas reservas poderão, inclusive, oferecer a 
outros países a estabilidade e a segurança no atendi-
mento de suas necessidades de combustíveis fósseis 
nas próximas décadas.

Mas até o pré-sal se esgotará, no futuro, e não 
se deve perder a oportunidade de iniciar o deba-
te em torno das opções que sustentarão, de forma 
consistente e duradoura, a necessidade do mundo 
por energia.

O Brasil não pode ficar olhando para o passado, 
cedendo à pressão de representantes de tecnologias 
ultrapassadas, pois estará na contramão do que se está 
praticando no mundo e olhando para o passado.

Olhar para o passado é, por exemplo, discutir a 
ampliação do uso de combustíveis como o óleo diesel 
e a gasolina, mormente numa época em que esses 
combustíveis são reconhecidos mais pelo seu impacto 
ambiental negativo do que por suas virtudes.

As políticas para o desenvolvimento de novas e 
inovadoras tecnologias de propulsão de veículos vêm-se 
aprofundando em vários países, mas não no Brasil.

Não podemos ficar a reboque nesse processo 
de reposicionamento do paradigma de transporte, já 
iniciado em outros países.

É nesse contexto de transição e substituição de 
tecnologias que ofereço a minha contribuição ao Se-
nado da República, na forma desta publicação que se 
propõe a estimular a reflexão da matéria.

Encerrando, Sr. Presidente, eu gostaria de agra-
decer a generosa competência e dedicação dos espe-
cialistas em energia e meio ambiente, os Consultores 
Legislativos do nosso Senado Federal Edmundo Montal-
vão e Ivan Dutra Faria, que foram incansáveis na busca 
de um texto capaz de sensibilizar a sociedade brasileira 
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e os Srs. e Srªs Senadoras na hora de decidirem sobre 
a construção do futuro que queremos para o setor, e 
não hesitaram em oferecer simplesmente o melhor em 
matéria de assessoramento especializado.

Sou grato à Consultoria Legislativa. Sou grato 
aos nobres companheiros do Senado Federal. Sou 
grato à Gráfica do Senado. Sou grato à Mesa Dire-
tora, que autorizou essa publicação. Na verdade, é 
uma singela contribuição em que estão expostas as 
experiências por mim vividas no ano passado, no 
salão do automóvel de Tóquio, aliadas a algumas 
outras experiências vividas no tocante à propulsão 
de veículos automotores no mundo. Esperamos que 
o Brasil siga esse exemplo que está sendo dado por 
países mais desenvolvidos. No Brasil, ainda não há 
uma legislação específica.

Agradeço, Sr. Presidente, pela tolerância. 
Espero que V. Exª possa também se acostar um 

projeto de lei que está em tramitação na Casa, que é 
de minha autoria e que visa exatamente proporcionar 
a isenção de impostos para a importação de compo-

nentes que permitam a montagem desses veículos 
em nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Senador Roberto Cavalcanti, queremos cumprimentá-
lo pelo pronunciamento e pelo trabalho que entrega ao 
País: Estratégias de Propulsão de Veículos no Brasil. 
Esse é um tema atual, avançado em termos de tec-
nologia, que mostra também a grandeza do Senado, 
com a sua contribuição naquilo que é mas importante: 
ciência e tecnologia. V. Exª traduz aqui uma competên-
cia empresarial respeitada por todos.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria ape-
nas de solicitar que constasse anexo ao meu discurso 
o texto referente a essa publicação, que foi cuidadosa-
mente elaborada pelo Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SENADOR ROBERTO CAVALCANTI EM SEU 
PRONUNCIAMENTO. 

(Inserido de acordo com o art. 210, inciso 
I e § 2º do Regimento Interno).
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª será atendido na forma do Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Foi 
lido anteriormente Requerimento nº 879, de 2010, do 
Senador Paulo Paim e outros Srs. Senadores, solicitan-
do, em aditamento ao Requerimento nº 56, de 2010, 
que a comemoração do Dia Nacional da Consciência 
Negra e de Zumbi dos Palmares seja realizada na pri-
meira parte do tempo dos oradores do período do Ex-
pediente da sessão de 19 de novembro de 2010.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Em 

votação o Requerimento nº 882, de 2010, do Sena-
dor Aloizio Mercadante, lido anteriormente, solicitando 
licença para se ausentar dos trabalhos da Casa nos 
dias 11 e 12 de novembro do corrente ano, a fim de 
participar de reunião da Mesa Diretora do Parlamento 
do Mercosul, na cidade de Buenos Aires, Argentina.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA
A Presidência comunica ao Plenário que não hou-

ve acordo de Lideranças para a deliberação da pauta 
de hoje, ficando as matérias transferidas para a Ordem 
do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária. 

Está encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão 
deliberativa ordinária: 

ORDEM DO DIA 

1  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 48, DE 2003 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação. 

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: 
Senador João Alberto Souza, favorável, com 

a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pro-
nunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Ple-
nário), Relator ad hoc: Senador João Batista 
Motta, favorável, nos termos de Subemenda 
que apresenta. 

2  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 19, DE 2007 

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador Tião 
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art. 
54 da Constituição Federal, para permitir a 
Deputados Federais e Senadores o exercício 
de cargo de professor em instituição pública 
de ensino superior. 

Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Suplicy. 

3  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 33, DE 2009 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 33, de 2009, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Valadares, que acrescenta o art. 220-A 
à Constituição Federal, para dispor sobre a 
exigência do diploma de curso superior de co-
municação social, habilitação jornalismo, para 
o exercício da profissão de jornalista. 

Parecer, sob nº 2.414, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Inácio Arruda, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece. 

4  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 32, DE 2008 

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatá-
ria a Senadora Patrícia Saboya, que altera o 
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal para 
incluir a caatinga entre os ecossistemas que 
constituem patrimônio nacional. 

Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko. 
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5  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 2003 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 95, de 2003 (nº 2.961/2000, 
na Casa de origem), que extingue as listas trí-
plices do processo de escolha dos dirigentes 
universitários regulado pela Lei nº 9.192, de 
21 de dezembro de 1995. 

Parecer sob nº 2.066, de 2005, da Co-
missão de Educação, Relator ad hoc: Senador 
Mão Santa, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece. 

6  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003, 
na Casa de origem, do Deputado João Alfredo), 
que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (substitui a expressão “me-
dida sócio-educativa” pela “medida psicosso-
cioeducativa”). 

Parecer sob no 1.480, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favo-
rável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação, 
que apresenta. 

7  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 2007 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 100, de 2007 (nº 5.741/2001, 
na Casa de origem, da Deputada Ana Corso 
e outros Senhores Deputados), que dispõe 
sobre a criação dos Comitês de Estudos e 
Prevenção à Mortalidade Materna. 

Parecer sob nº 53, de 2010, da Comissão 
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mão 
Santa, favorável, nos termos da Emenda no 
1-CAS (Substitutivo), que oferece. 

8  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 7, de 2008 (nº 108/2007, 
na Casa de origem, da Deputada Solange 
Amaral), que altera o inciso II do caput do art. 
1.641 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 – Código Civil (é obrigatório o regime de 
separação de bens no casamento de pessoa 
maior de 70 anos). 

Parecer sob nº 1.392, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta. 

9  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que altera o art. 37 da Lei n° 
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe 
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não 
quitados de órgão e entidades federais e dá 
outras providências. 

Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor ad hoc: Senador Inácio Arruda. 

10  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Magela), 
que revoga o art. 508 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943 (revoga o artigo 
que permite a rescisão de contrato de traba-
lho, por justa causa, do empregado bancário 
inadimplente). 

Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Paulo Paim. 

11  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.347/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Sandro Ma-
bel), que dispõe sobre o dever de notificação 
em caso de necessidade de ações preventivas, 
de socorro, assistenciais ou recuperativas na 
área de defesa civil e dá outras providências. 

Parecer sob nº 1.901, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com 
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta. 

12  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 87, de 2008 (nº 1.871/2007, 
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na Casa de origem, do Deputado Edinho Bez), 
que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano 
Nacional de Viação, o trecho rodoviário que 
especifica. 

Parecer sob nº 1.229, de 2008, da Comis-
são de Serviços de Infraestrutura, Relator: Se-
nador Cícero Lucena, favorável nos termos da 
Emenda nº 1-CI (Substitutivo), que oferece. 

13  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima), 
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código 
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e 
alterações contratuais de sociedade que seja 
integrada por sócio incapaz). 

Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais. 

14  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 107, de 2008 (no 2.093/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Júlio Delga-
do), que dispõe sobre a advertência em rótulos 
de alimentos e bulas de medicamentos que 
contêm fenilalanina. 

Parecer sob nº 1.881, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece. 

15  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 122, de 2008 (nº 2.977/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Eduardo 
Cunha), que altera a Lei nº 9.615, de 24 de 
março de 1998, de forma a obrigar a realiza-
ção de exames periódicos para avaliar a saú-
de dos atletas e prever a disponibilização de 
equipes de atendimento de emergência em 
competições profissionais. 

Pareceres favoráveis, sob nºs 2.409 e 
2.410, de 2009, das Comissões de Assuntos 
Sociais, Relator: Senador Paulo Duque; e de 
Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns. 

16  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Maurício 
Rabelo), que altera a redação do art. 70 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui 
a substituição ou retirada de peças e compo-
nentes, sem autorização do consumidor no 
fornecimento de serviços). 

Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de 
2009, das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favo-
rável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta; e 

– da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao 
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ. 

17  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Vanderlei 
Macris), que altera o inciso I do caput do art. 
38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, 
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para 
reservar aos idosos pelo menos três por cen-
to das unidades residenciais em programas 
habitacionais públicos ou subsidiados com 
recursos públicos. 

Pareceres sob nºs 1.107 e 1.917, de 
2009, das Comissões 

– de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relator: Senador Paulo Paim, favo-
rável; e 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 635, de 2009). 

18  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006, 
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zim-
mermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003 -Estatuto do Idoso, 
para garantir a prioridade dos idosos na aqui-
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sição de unidades residenciais térreas, nos 
programas nele mencionados. 

Pareceres favoráveis, sob nº 67 e 1.593, 
de 2009, das Comissões de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns; e de Assuntos Sociais, 
Relator ad hoc: Senador Paulo Paim (em au-
diência, nos termos do Requerimento nº 636, 
de 2009). 

19  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 158, de 2008 (nº 843/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Daniel Almei-
da), que altera o art. 473 da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de 
permitir a ausência ao serviço para realização 
de exame preventivo de câncer. 

Parecer sob nº 1.650, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relatora ad hoc: 
Senadora Fátima Cleide, favorável, com as 
Emendas nºs 1 e 2-CAS, que apresenta. 

20  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99, 
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci), 
que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (dispõe sobre o direito de 
arrependimento do consumidor). 

Parecer favorável, sob nº 706, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, Rela-
tor: Senador Leomar Quintanilha. 

21  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008 

Discussão, em turno único do Projeto de 
Lei da Câmara nº 184, de 2008 (nº 231/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Bernardo 
Ariston), que dispõe sobre a criação de áre-
as específicas e instalação de assentos para 
pessoas portadoras de deficiência e pessoas 
obesas e dá outras providências. 

Parecer sob nº 2.294, de 2009, da Co-
missão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, Relator ad hoc: Senador Pau-
lo Paim, favorável nos termos da Emenda nº 
1-CDH (Substitutivo), que oferece. 

22  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 194, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 194, de 2008 (nº 612/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Ricardo 
Izar), que altera o art. 18 da Lei nº 5.991, de 
17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre 
o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, 
Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Cor-
relatos, e dá outras providências, para permitir 
que farmácias e drogarias disponibilizem ser-
viços de aferição da pressão arterial. 

Parecer sob nº 1.916, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Mozarildo Cavalcanti, favorável, com a Emenda 
nº 1-CAS, que apresenta. 

23  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007, na 
Casa de origem, do Deputado Alexandre Silveira), 
que inclui as vacinas contra hepatite A, meningo-
cócica conjugada C, pneumocócica conjugada 
sete valente, varicela e pneumococo no Calen-
dário Básico de Vacinação da Criança. 

Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mão Santa. 

24  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 11, de 2009 (nº 1.128/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Carlos Abi-
calil), que dispõe sobre a criação do Programa 
Nacional de Saúde Vocal do Professor da rede 
pública de ensino e dá outras providências. 

Pareceres sob nºs 1.907 e 1.908, de 
2009, das Comissões 

– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tor: Senador Papaléo Paes, favorável, com as 
Emendas nºs 1 a 3-CE, que apresenta; e 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Papaléo Paes, favorável, com as Emendas 
nºs 1 e 2-CE/CAS, e Subemenda nº1 CAS à 
Emenda nº 3-CE. 

25  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Celso Rus-
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somanno), que acrescenta parágrafos ao art. 
31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 
– Código de Defesa do Consumidor, para ga-
rantir ao consumidor o exame dos produtos 
adquiridos. 

Parecer favorável, sob nº 707, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator 
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro. 

26  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005, 
na Casa de origem, da Deputada Sandra Ro-
sado), que fixa critério para instituição de datas 
comemorativas. 

Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Cristovam Buarque. 

27  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 191, DE 2009  

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 18, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 191, de 2009 (nº 3.620/2008, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que dá nova redação ao inciso 
XI do art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio 
de 2003, que dispõe sobre a organização da 
Presidência da República e dos Ministérios, 
para alterar a estrutura básica do Ministério 
do Esporte (cria uma Secretaria no Ministério 
do Esporte). 

Parecer favorável, sob nº 2.066, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romero Jucá. 

28  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 77, DE 2007  
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do  

Regimento Comum) 

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 77, de 2007 (apresentado como conclusão 
do Parecer nº 3, de 2007-CN, da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização, Relator: Senador João Ribeiro), 
que aprova as contas do Governo Federal, do 
Senado Federal, da Câmara dos Deputados, 
do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tri-

bunal de Justiça, da Justiça do Trabalho, do 
Conselho da Justiça Federal e da Justiça Fe-
deral de 1º e 2º Graus, da Justiça Eleitoral, da 
Justiça Militar, da Justiça do Distrito Federal 
e Territórios e do Ministério Público da União, 
relativas ao exercício de 2003. 

29  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 60, DE 2009  
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do  

Regimento Comum) 

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 60, de 2009 (apresentado como conclusão 
do Parecer nº 1, de 2009-CN, da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização, Relator: Senador Gim Argello), que 
aprova as Contas do Governo Federal relativas 
ao Exercício de 2004. 

30  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006  

(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143 do  
Regimento Comum) 

Discussão, em segundo turno, do Projeto 
de Lei do Senado nº 226, de 2006, de iniciativa 
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
dos Correios, que acrescenta dispositivos ao 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 -Código Penal, e à Lei nº 1.579, de 18 
de março de 1952, que dispõe sobre as Co-
missões Parlamentares de Inquérito (tipifica as 
condutas de fazer afirmação falsa ou negar a 
verdade, na condição de indiciado ou acusa-
do, em inquéritos, processos ou Comissões 
Parlamentares de Inquérito). 

Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008, 
da Comissão de Constituição e Justiça (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 29, 
de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias. 

31  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004  

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 5, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria 
do Senador Demóstenes Torres, que regula-
menta o emprego de algemas em todo o ter-
ritório nacional. 

Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
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nia, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos 
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, 
em turno único, perante a Comissão): favorá-
vel, nos termos de emenda substitutiva, que 
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emen-
das, apresentadas ao Substitutivo, no turno 
suplementar, perante a Comissão): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que apresenta. 

32  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005  

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 8, de 2006) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria 
da Senador Papaléo Paes, que altera o art. 2º 
da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que 
restringe a venda de esteróides ou peptídeos 
anabolizantes e dá outras providências, para 
tipificar a venda desses produtos como crime 
punível com penas equivalentes às do tráfico 
ilícito de substância entorpecente. 

Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795, 
de 2009, das Comissões 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Augusto Botelho, favorável, com a Emenda nº 
1-CAS (Substitutivo), que oferece; e 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorá-
vel, nos termos do Substitutivo, oferecido pela 
Comissão de Assuntos Sociais. 

33  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 202, DE 2005  

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do  
Recurso nº 7, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 202, de 2005, de autoria 
da Senadora Lúcia Vânia, que altera a Lei nº 
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, para dispor 
sobre a fixação e o ajuste dos parâmetros, ín-
dices e indicadores de produtividade. 

Pareceres sob nºs 1.302 e 2.226, de 
2009, da Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária, Relatora: Senadora Kátia Abreu, 1º 
pronunciamento (sobre o projeto): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CRA (Substituti-
vo) que oferece; 2º pronunciamento (sobre as 
Emendas nºs 2 e 3, de Plenário): contrário, com 
voto em separado do Senador Sadi Cassol. 

34  
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 390, DE 2005 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008–Comple-

mentares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar, de autoria do Senador Renan Calheiros 
e outros Senhores Senadores, que altera os 
arts. 1º e 22 da Lei Complementar nº 64, de 
1990 – Lei das Inelegibilidades (dispõe sobre 
crimes e procedimentos relativos a inelegi-
bilidades e sobre o sistema de prestação de 
contas eleitorais). 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

35  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 175, DE 2003– COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008–Comple-

mentares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 175, de 2003-Complementar, de 
autoria do Senador Eduardo Suplicy, que altera o 
art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990, que dispõe sobre ine-
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legibilidade cominada aos que tiveram suas con-
tas relativas ao exercício de cargos ou funções 
públicas rejeitadas pelo órgão competente. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

36  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 316, DE 2004 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008–Comple-

mentares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 316, de 2004-Complementar, 
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, 
que acrescenta dispositivo à Lei Complementar 
nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das Inelegi-
bilidades), para declarar a inelegibilidade, em 
quaisquer outros Municípios do mesmo Esta-
do, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos na 
eleição imediatamente anterior. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 

nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

37  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 341, DE 2004 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008–Comple-

mentares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complementar, 
de autoria do Senador Eduardo Azeredo, que 
acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei Com-
plementar nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei de 
Inelegibilidade), para estabelecer que os Chefes 
do Poder Executivo e respectivos Vices devem 
se licenciar para concorrer à reeleição. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

38  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 266, DE 2005 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008–Comple-

mentares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 266, de 2005-Complementar, de 
autoria do Senador Alvaro Dias, que acrescenta a 
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alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei Complemen-
tar nº 64, de 18 de maio de 1990, para determinar 
a inelegibilidade, nas eleições subseqüentes, do 
ocupante de cargo público que a ele renuncie. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

39  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 269, DE 2005 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008–Comple-

mentares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 269, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade, nas 
eleições subsequentes, do parlamentar que 
renuncie ao mandato e do chefe do Poder 
Executivo que, réu de processo crime de res-
ponsabilidade, renuncie ao cargo. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 

Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

40  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 274, DE 2005 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008–Comple-

mentares, e 209, de 2008) 

Discussão em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 274, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Tião Viana, que altera a Lei 
Complementar nº 64 de 19 de maio de 1990, para 
acrescentar nova hipótese de inelegibilidade quan-
do houver renúncia ao mandato parlamentar. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

41  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 313, DE 2005 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008–Comple-

mentares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 313, de 2005-Complemen-
tar, de autoria do Senador Pedro Simon que 
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acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º e 
dá nova redação à alínea “d” do inciso I do art. 
1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei Comple-
mentar nº 64, de 1990. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

42  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 363, DE 2005 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008–Comple-

mentares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 363, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990, alterando prazo de cessação 
de inelegibilidade de magistrados. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-

rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

43  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 381, DE 2005 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008–Comple-

mentares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 381, de 2005-Comple-
mentar, de autoria do Senador Pedro Simon 
que acresce parágrafo único ao art. 15 da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
(dispõe sobre casos de inelegibilidade). 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

44  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 141, DE 2006 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008–Comple-

mentares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 141, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Antônio Carlos Valada-
res, que altera a redação do inciso I do art. 1° 
da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio 
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de 1990, para determinar a inelegibilidade de 
candidato condenado por compra de voto. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

45 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

No 231, DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Tramitado em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nos 175, de 2003 – Complementar; 316 e 341, de 
2004 – Complementar; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005 – Complementares; 141, 231 e 261 
de 2006 – Complementares; 265 e 684, de 2007 – 

Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008 – 
Complementares e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado no 231, de 2006 – Complemen-
tar, de autoria do Senador Romeu Tuma, que 
altera a redação da alínea “g” do inciso I do art. 
1o da Lei Complementar no 64, de 18 de maio 
de 1990, para impedir que a mera propositura 
de ação judicial que vise desconstituir a deci-
são que rejeitou as contas de agente público 
suspenda sua inelegibilidade.

Pareceres sob nos 188,de 2006; e 777, 
de 2008, da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1o pronunciamento (sobre o Projeto 
de Lei do Senado no 390, de 2005 – Comple-
mentar), Relator: Senador José Jorge, favorá-
vel, com as Emendas de nos 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado;

– 2o pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento no 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 

no 390, de 2005 – Complementar, nos termos 
da Emenda no 6 – CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece, e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

46 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

No 261, DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Tramitado em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nos 175, de 2003 – Complementar; 316 e 341, de 
2004 – Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005 – Complementares; 141, 231 e 

261 de 2006 – Complementares; 265 e 684, de 2007 
– Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008 

– Complementares e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado no 261, de 2006 – Comple-
mentar, de autoria do Senador Jefferson Péres, 
que altera a Lei Complementar no 64, de 18 
de maio de 1990, para estabelecer a inelegi-
bilidade de condenados ou processados por 
crime contra a administração pública.

Pareceres sob nos 188, de 2006; e 777, 
de 2008, da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1o pronunciamento (sobre o Projeto 
de Lei do Senado no 390, de 2005 – Comple-
mentar), Relator: Senador José Jorge, favorá-
vel, com as Emendas de nos 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado;

– 2o pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento no 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
no 390, de 2005 – Complementar, nos termos 
da Emenda no 6 – CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece, e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

47 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 265, DE 2007– COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nos 175, de 2003 – Complementar, 316 e 341, de 
2004 – Complementares, 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005 – Complementares; 141, 131 

e 261, de 2006 – Complementares,  265 e 684, de 
2007 – Complementares: 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008 – Complementares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 165, de 2007 – Com-
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plementar, de autoria do Senador Epitácio 
Cafeteira, que acrescenta parágrafo ao art. 
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para tornar inelegível o candidato 
que tenha parentes ocupantes de cargos 
comissionados, na mesma circunscrição e 
estender aos parentes  próximos as condi-
ções de inelegibilidade aplicáveis aos agen-
tes políticos.

Pareceres sob nos 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 390, de 2005 – Comple-
mentar), Relator: Senador José Jorge, favorá-
vel, com as Emendas de nos 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado;

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece, e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

48  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 684, DE 2007 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008–Comple-

mentares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 684, de 2007-Complementar, 
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, 
que acrescenta alínea ao inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para tornar inelegíveis os apresentado-
res, locutores e comentaristas de programas 
de rádio ou televisão que não se afastarem 
de suas funções até um ano antes do pleito, 
e proibir detentores de mandatos eletivos de 
exercer essas atividades. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

49  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 17, DE 2008 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008–Comple-

mentares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 17, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Tasso Jereissati, que 
altera dispositivos da Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990, que estabelece, 
de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição 
Federal, casos de inelegibilidades, prazo de 
cessação e determina outras providências. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

89ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



50274 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010

50  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 84, DE 2008 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008–Comple-

mentares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que acres-
centa alínea “j” ao inciso I do art. 1° da Lei 
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade de candidato 
que responda a processo judicial. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

51  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 184, DE 2008 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008–Comple-

mentares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 184, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Valter Pereira, que altera 
a alínea “g” do art. 1º da Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990, para condicionar a 
suspensão da inelegibilidade ao ajuizamento, 
no prazo de três meses da decisão adminis-

trativa irrecorrível do órgão competente para 
rejeição das contas, de ação que questione a 
legalidade dessa deliberação. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

52  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 209, DE 2008  
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei 

do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684 de 
2007-Complementares; e 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008–Complementares) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 209, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Cristovam Buarque, 
que altera a Lei nº 64, de 18 de maio de 1990 
(Lei de Inelegibilidade), para tornar inelegível 
agente público denunciado por envolvimento 
com prostituição infantil. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
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rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

53  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 236, DE 2008 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008–Comple-

mentares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que 
altera a redação da alínea b do inciso I do art. 
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para fazer constar que a contagem 
do prazo de inelegibilidade do dispositivo em 
questão é contado a partir da perda do man-
dato eletivo. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

54  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 249, DE 2008 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008–Comple-

mentares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que altera 

a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade dos 
que foram condenados pela prática dos crimes 
que especifica, por improbidade administrativa 
e para determinar a preferência no julgamento 
dos processos respectivos. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

55  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2007  

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 1, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 14, de 2007, de autoria do 
Senador Cristovam Buarque, que altera a Lei 
nº 9.394, de 1996, para dispor sobre a obri-
gatoriedade do ensino da Libras na educação 
infantil e no ensino fundamental. 

Pareceres sob nºs 1.276 e 2.340, de 
2008, da Comissão de Educação, Cultura e 
Esportes, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): 
Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), 
que apresenta; 2º pronunciamento (sobre as 
Emendas nº 2 e 3-Plen): Relatora: Senadora 
Marisa Serrano, favorável à Emenda nº 2-Plen, 
e pela aprovação da Emenda nº 3-Plen, na 
forma de subemenda que apresenta. 

56  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2007  

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 19, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 117, de 2007, de autoria 
do Senador Sérgio Zambiasi, que altera o art. 
22 da Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005, 

91ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



50276 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010

para limitar as exigências das instituições fi-
nanceiras na concessão de financiamentos 
habitacionais de interesse social. 

Pareceres sob nºs 2.059 e 2.060, de 
2009, das Comissões: 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Antonio Carlos Valadares, contrário; e 

– de Assuntos Econômicos, Relator: Se-
nador Antonio Carlos Júnior, favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE, que apresenta; com absten-
ção do Senador Antonio Carlos Valadares. 

57  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar, 
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que 
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105, 
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os 
dados financeiros não sigilosos, para fins de 
investigação de ilícito penal. 

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º 
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): 
favorável, nos termos de Subemenda, que 
oferece. 

58  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 190, DE 2007  

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 17, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 190, de 2007, de autoria da 
Senadora Maria do Carmo Alves, que altera 
a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para 
prever o exame criminológico para progressão 
de regime, livramento condicional, indulto e 
comutação de pena. 

Parecer sob nº 2.013, de 2009, da Comis-
são de Constituição Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Antônio Carlos Júnior, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta. 

59  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 1.135, de 

2008, da Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa, Relator ad hoc: Se-
nador Flávio Arns), que altera o art. 30 da Lei 
no 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos 
Cartórios), para incluir, entre os deveres dos 
notários e oficiais de registro, o encaminha-
mento de relatório pertinente ao quantitativo 
de emolumentos recebidos no exercício ante-
rior à corregedoria do tribunal. 

Parecer favorável, sob nº 729, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Renato Ca-
sagrande. 

60  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da 
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedo-
filia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei 
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar 
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado 
em outro país pela prática de crime contra a 
liberdade sexual ou o correspondente ao des-
crito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990. 

Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Convido o Senador Leomar Quintanilha para assumir 
a Presidência, porque farei um breve pronunciamento 
sobre o que penso sobre a CPMF. 

O Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Leomar Quintanilha.

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha. PMDB 
– TO) – Concedo a palavra ao nobre Senador Mão 
Santa. 

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Pronuncia o se-
guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Presidente 
Leomar Quintanilha, brasileiras e brasileiros que nos 
assistem pelo sistema de comunicação do Senado e 
Parlamentares na Casa, esse negócio de voltar com 
a CPMF a gente tem que ver, tem que buscar a Bíblia 
para o povo entender. 

Atentai bem, Senador José Bezerra, esse negó-
cio de imposto não é bom mesmo não, ninguém gosta, 
ninguém sabe. É até bíblico. Todo o mundo sabe da 
história de Cristo e da população tentando colocá-lo 
em dificuldade diante dos governantes e indagaram ele 
sobre o imposto, se era justo. César está tributando. 
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Então Cristo disse: “O que é que tem nessa moeda aí? 
O que está cunhado aí? É César? Então dai a César o 
que é de César e a Deus o que é de Deus”.

E se saiu aí... porque é imposto para defender 
um negócio complicado.

Mas, já que nós estamos em Cristo, eu queria en-
sinar a Luiz Inácio, e que ele não contamine a Dilma, 
que não tem nada a ver com isso. É outro Governo. Rei 
morto, rei posto. Ele tem que se acostumar a isso. Eu 
não votei nela, eu acreditava no José Serra.

Mas apesar de afirmar que foi, José Bezerra, a 
eleição de maior corrupção na história deste País, o 
Getúlio adentrou no Governo, Leomar Quintanilha, 
porque disse que, na época, foi uma eleição cheia de 
corrupção. Washington Luiz quis eleger o seu paulis-
ta – não é? – Júlio Prestes, que era ex-Governador 
de São Paulo. Foi uma corrupção grande, e o Getú-
lio saiu, e tomou mesmo o Governo e fez... Mas eu 
quero dizer, José Bezerra, que eu sei História. E sei... 
Essa corrupção que está no Brasil é um descalabro. 
Mas está aí Ulysses Guimarães, que está encantado 
no fundo do mar. Ele disse que a “corrupção é o que 
corrói a democracia”.

Mas estamos envolvidos todos na corrupção, mas 
“temos que ser otimista”, como disse Juscelino. Temos 
que esperar aperfeiçoar. Não vou dizer... De qualquer 
jeito, ela ganhou as eleições.

E começou-se na mentira. O Presidente, instruído 
por alguém, adotou a filosofia do Hitler, do seu chefe 
de comunicação Goebbels, que dizia “uma mentira re-
petida se torna uma verdade”. Mentir, mentir que aca-
bam... Esse negócio que ele tem... O Hitler dizia isso, 
e tinha 98%. A rádio ela dele, só tinha uma imprensa, 
ele dizia e estava aí. E deu no que deu.

Agora, mentira tem pernas curtas. Está aí o re-
sultado eleitoral. Um quadro vale por dez mil palavras. 
Até baixou a mídia. Ela é paga pelo dinheiro. Quem ga-
nha dinheiro hoje no Brasil são os banqueiros. Nunca 
antes, V. Exª que foi bancário... Nunca na história do 
mundo os banqueiros ganharam tanto!

Eu vi o Primeiro-Ministro da Inglaterra cair porque 
ajudou os bancos que estavam falidos. O pobre do Ba-
rack Obama está enlouquecido porque tentou ajudar 
os banqueiros. Eu estava na Espanha com Adalgisa e, 
quando eu vi, foi o Santander de lá falindo, fechando 
agência, dando prejuízo. Aqui tem um Santander pino-
teando de lucro. Todos os bancos têm lucros. Dão os 
pulos deles. Agora mesmo nós vimos um banco aí...

Os banqueiros estão aí. Nunca se ganhou tanto. 
Que o Luiz Inácio fez ajuda social fez. Ninguém vai di-
zer... Mas eu acho que a justiça social é mais impor-
tante que a ajuda social. Eu sei as coisas, eu entendo 
as coisas.

Está vendo José Bezerra? Ele fez ajuda social, 
uma caridade; ninguém é contra.

Mas foi a mãe mesmo dos banqueiros. Pode ter 
ajudado os pobres, principalmente os do Nordeste – não 
vou dizer o contrário –, com uma ajuda social. Mas ele 
foi mãe mesmo, e boa, dos banqueiros. Os banqueiros 
é que pagam a imprensa, a mídia, que vem e diz que 
ele tem 90%. O resultado está aí. Um quadro vale por 
dez mil palavras. Primeiro: 30 milhões de brasileiros 
deixaram de ir às urnas. Isso é grave! Ou anularam, 
ou não foram, ou não votaram. Isso é grave, porque 
não acreditam em política, na democracia, em nada. 
Isso é um fato a meditar. Nunca antes – ele viu o galo 
cantar e repetiu “nunca dantes” de Camões –, houve 
um absurdo de descrença. Um terço dos brasileiros ou 
não foi às urnas, ou votou erradamente, ou impugnou, 
ou houve abstenção. Isso é grave e mostra a descren-
ça, viu Leomar?

Além disso, dos que votaram mesmo, 44% disse-
ram que não estavam de acordo com ele, com a candi-
data dele. Ele assumiu a candidatura. São 44%. A outra 
teve 56%. Que ele é majoritário, é. Ele é o Presidente 
da República. Até eu votei nele na primeira eleição, 
mas, depois,... Ele é majoritário? É. Tem mais voto do 
que eu. Hoje, ele tem. Amanhã, acho que não vai ter, 
porque vou ter mais do que ele. Entendeu, José Be-
zerra? Política é assim mesmo. E a gente vê.

Há esse negócio de ele colocar a mocinha que 
ele escolheu. Só em ser mulher já tem um bocado de 
virtudes.

As mulheres são melhores do que os homens. 
A Bíblia nos ensina. Na crucifixão de Cristo, todos os 
homens falharam: Anás, Caifás, políticos, Pilatos. Está 
ouvindo, Leomar Quintanilha? Pilatos, bom governan-
te: “Tenho de servir a Herodes – o Lula do dia – e vou 
ficar.” E a mulherzinha dele: “Não faça isso. O homem 
era bom.” “Que nada, tenho de servir ao presidente 
de plantão.” Então, foram todos. O que é dos compa-
nheiros de Cristo? Todos os homens falharam, aque-
les que tomavam vinho com ele, que banqueteavam e 
discursavam. Todos. Todos. Todos. Anás, Caifás, Pedro, 
o forte. Homem é assim, Bezerra. As mulheres, não. A 
de Pilatos, Verônica, que enxugou o rosto de Cristo, 
as três Marias chorando lá na hora da crucifixão. No 
túmulo, só mulheres foram visitá-lo. Homem nenhum 
foi. Nem aqueles leprosos que ele curou, os aleijados 
e os cegos. Ninguém foi, mas as mulheres foram. Por 
isso, acreditamos. “Não, ele não está mais aqui.”

Valdeque, foi bom. Quem deu o túmulo a ele foi 
um Senador, José de Arimateia. Ouviu, Leomar Quin-
tanilha? Esse Senador de sensibilidade foi quem deu 
o túmulo. E os outros? Ninguém, nem os amigos. Foi 
esse Senador lá: “Tenho um túmulo. Bote o homem 
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bom.” E estamos aqui, mas quero dizer o seguinte: 
Cristo ressuscitou.

Agora, ressuscitar uma porcaria, Valdeque? Um 
imposto imoral, indecente, nojento, sem sentido, que 
criou aloprado, que desviou, que fez os caminhos da 
corrupção. Ressuscitar um negócio desse, Luiz Inácio? 
Só quem ressuscitou foi Cristo: “Sou a verdade, o ca-
minho e a vida.” Um imposto desse é nojento.

José Bezerra, eu, como Senador, busquei e pes-
quisei que este País tem 76 impostos e os li aqui – a 
maioria criada ou aumentada pelo PT. São 76! Li aqui 
num pronunciamento. Podem ver nos Anais. A Globo, 
depois, na semana... E eu disse: “Eu fui o primeiro! Eu, 
o Senador!” Valdeque, o brasileiro pagava cinco meses 
durante todo o ano para o Governo. O primeiro que 
disse isso fui eu. A Globo tem tudo, é poderosa, fez a 
reportagem bonita e disse: “O brasileiro paga 150 dias” 
–eu disse cinco meses – para não copiar. Fui eu aqui o 
primeiro que dissequei, busquei na economia as taxas 
e mostrei que este Governo estava errado, pior do que 
o do Presidente... Esse negócio de atacar Collor é ig-
norância. Collor obedecia à Constituição. A ignorância 
é audaciosa. Está lá na Constituição, e eu sei.

Leomar Quintanilha, atentai bem! Há a divisão 
das riquezas. Aqueles homens não eram imbecis, 
não. Eram 513 Deputados: Ulysses, Fernando Hen-
rique Cardoso, Afonso Arinos. Você era Constituinte? 
(Pausa.) Mas viu.

E aí Pedro Simon. Então, eles dividiram a riqueza. 
Está lá: 22,5% para os municípios brasileiros; 21,5% 
para os governos e o Distrito Federal; 3% para os fun-
dos constitucionais. José Bezerra, sobram 53%, que é 
muito, e era a parte, a fatia do Governo Federal - 53%. 
Foram garfando, garfando. Quem mais garfou foi o Luiz 
Inácio em oito anos. Um apetite voraz, criando taxas. 
Os prefeitinhos andam aí feito esmoleres. Há dois dias 
andavam aqui. De 22,5%, eles estão ganhando 14%.

Então, o que é essa má distribuição! CPMF eu 
sei e ninguém sabe mais do que eu, Bezerra, eu aqui. 
Vou lhe contar o porquê.

Essa tribuna, antes de ser Senador, eu a usei. 
Fui convidado, José Bezerra, como Governador do 
Estado do Piauí, para me manifestar aqui neste sa-
lão. Ali estão os aloprados que o Luiz Inácio disse. E 
aumentaram. Eu fui Governador do Estado do Piauí... 
José Alencar contribuiu muito, foi sensível, por isso ele 
é Vice-Presidente. E falava-se já – estou completan-
do oito anos de Senado – sobre a Emenda 29. Nada 
mais belo. Esta Casa foi soberana. E aí João Calmon, 
Pedro Calmon, Darcy Ribeiro fizeram que nós fixás-
semos um teto para a educação: 25%. O prefeito que 
não gasta 25% em educação está morto, está cassa-
do, está preso, é federal.

Então, a saúde é uma necessidade muito impor-
tante. Aliás, sem saúde não tem educação, o sujeito 
vai morrer logo. Não é verdade, José? Então, nada 
mais justo do que se ter fixado isso. E fixaram aí, fize-
ram essa Medida 29. E eu vim aqui, com a verdade. 
“Eu sou a verdade, o caminho e a vida”. Eu falo como 
Cristo: de verdade em verdade, vos digo. Aqui, aqui. 
Aí pediram a minha opinião, e eu digo a verdade. Eu, 
governador do Estado do Piauí, eu só gastava 8%, e 
disse, e dei o aconselhamento. Este não é um País 
sério, esta Câmara continua de aloprados e está au-
mentando. Eu disse: “Olhe, está tudo certo. A Medida 
29 é que regula isso, os prefeitos têm que entrar com 
15%, e, se eles não botam, cassam o prefeito, e o pau 
só quebra no mais fraco. Os governadores de Estado 
têm que gastar 12%”. Não é muito não, José Bezerra, 
é menos da metade da educação. Não tem governo 
sério que gaste 30% na educação. Aí eu disse: “Olhe, 
eu gasto 8%. Isso deve ser feito, mas não deve ser de 
chofre, porque há outros compromissos”.

Naquele tempo também, porque isso era uma 
zorra, ninguém sabia a quem dividir as coisas. O maior 
estadista deste País, eu nunca votei nele, é Fernando 
Henrique Cardoso. Quem fala dele é com inveja. Nin-
guém sabia o que era... Isso era uma zorra, isso era 
uma molecagem, isso era uma sem-vergonhice. Eu 
estou falando porque eu era prefeito. O prefeito perdia 
a eleição, José Bezerra, corria lá num banco e tinha 
uma ARO. Sabe o que é ARO? É Antecipação de Re-
ceita Orçamentária. O sujeito perdia a eleição, aí ia lá 
no banco. No Ceará, tinha um BIC. O sujeito perdia a 
eleição, ia lá e tirava logo cinco milhões, dez milhões, 
e deixava aí. Como é que podia dar certo um negócio 
desses? Isso era uma sem-vergonhice. 

Então, todo mundo tirava, todo mundo devia. Todo 
município. Hoje, Valdeque, tem 5.560. Você já pensou? 
ARO. Não precisava não, você assina aqui que compro-
mete a receita: Antecipação de Receita Orçamentária. 
Era o nome da desgraça.

Fernando Henrique acabou com isso. É muita co-
ragem. É um estadista. E aí foi saber o que se devia e 
tivemos que pagar. Eu não gostei não, que pagar não 
é bom não, não vou dizer que é bom. Mas eu passei 
sacrifício, governo difícil, mas era necessário. A Lei 
de Responsabilidade Fiscal. Isso era uma zorra! Isso 
era uma zorra, uma zorra! Eu era prefeito, governei o 
Estado. Ô meu amigo. A lei de antecipação. Ninguém 
sabia. Aí esse Malan, um herói, somava, noves fora, 
não sei o quê, entra, e tal.

Eu sei que ele me chama lá para assinar, e eu 
tinha que pagar 13% da receita. Mas antes tinha sa-
ído o de São Paulo, 11. Eu digo: “Eu não assino, não 
assino, não assino, não assino”. “Não, mas está de-
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vendo mais.” Eu digo: “Mas isso vocês só sabem de 
dinheiro, de economia, isso é coisa do cão, tem que 
ter amor. Isso aqui o Governo Federal tem que ser um 
pai afamiliado. Como é que o Piauí vai pagar 13%, e 
São Paulo, 11% da receita? É ou não? Não é. Vocês 
são ou não?”

A minha mãe, ao filho que estava doente ela dava 
gemadinha. Eu mesmo tive. Quando entrei na faculdade 
de Medicina, apareceram umas manchas. Está tuber-
culoso, está não-sei-quê, e a minha mãe não deixou 
mais jogar futebol, não podia sair de noite. 

Eu disse: “Tenha mais carinho. Como é que, com 
o Piauí lascado, nós vamos pagar 13%? E não assi-
nei. Veio o Pedro Malan, veio o Pedro Parente, que é 
filho de um piauiense. O cara lá se zangou, o técnico, 
e nós acabamos assinando 11%. Mas tinha de pagar. 
E era um governo sério.

Ô José, não eram esses aloprados, não. Deus 
me livre de ganhar com esses aloprados, com esses 
irresponsáveis, com esses ridículos. Eu sei a história, 
eu sou a história, eu faço a história.

José Bezerra, você sabe, eu vi o de Alagoas, 
Divaldo Suruagy, o que ganhou melhor, competente 
e decente, naufragar. Eu disse: “O próximo sou eu, 
do Piauí.” O lá-lá-lá, Divaldo Suruagy, de Alagoas, se 
afundou. Eu disse: “Virgem Maria! Agora sou eu que 
vou afundar e naufragar”, Valdeque. O governador an-
terior tinha deixado sete meses de atrasado – um rolo 
doido! –, quarenta mil causas trabalhistas. Eu disse: 
“Eu vou morrer afogado aqui.” E, às vezes, não dava, 
José Bezerra, não dava para pagar. Eu ia lá no Se-
cretário de Fazenda, Pedro Parente e Murilo Portugal 
e Malan. Ô homem sério! Eu nunca mais os vi. Estou 
dizendo... Pedro Malan merece uma estátua, Pedro 
Parente e Murilo Portugal. Eles chegavam: “Doutor.” 
Eu dizia:“Estão aqui as contas. Não dá para pagar. 
Tem as professoras, tem as dívidas.” Aí sabem o que 
ele fazia? Ô governo sério.

Luiz Inácio, seu governo não é sério, seu gover-
no é ridículo, é de aloprados, é de roubalheira, é de 
concussão, é de sem-vergonhice. Eu vi isso, sou tes-
temunha. Não votei nessa gente, não. Nunca votei em 
Fernando Henrique Cardoso. O senhor é do PMDB, e 
eu era daquele MDB que tinha moral. Votei no Quércia, 
e está aí ele, doidinho por mim. Aí ele não foi para o 2º 
turno, me deu a estrutura, e eu me tornei governador. 
E, no outro, o PMDB não teve candidato, votei no Ciro, 
porque ele era de Sobral, e eu sou de Parnaíba, e é 
vizinho ali, votei. Quer dizer, não votei em Fernando 
Henrique Cardoso, mas é um grande estadista. Quem 
sabe sou eu. Não sabem nada, eu é que sei, eu que 
faço história e eu que sou Senador da República hoje. 
Amanhã, Deus saberá.

E aí não dava para pagar. Eu ia lá... Sabe o que 
ele pegava? Pedro Malan, Pedro Parente. “Quanto 
é que dá?” Aí ele pegava a canetinha, José Bezer-
ra: “Está certo, Mão Santa. O Piauí não paga ago-
ra em novembro, tem o 13º mesmo em dezembro, 
mas, em fevereiro, você vai me pagar isso”. Jogava 
para adiante. Eu dizia: “Rapaz, pensei, e você só 
me deu uma Novalgina aqui para eu não morrer, 
ter uma convulsão, uma febre”. Nunca dispensou! 
Ô governo sério!

Estão fazendo história, isso é molecagem. Estão 
todos devendo a todo mundo, está uma zorra. 

O Piauí, eu tenho é pena do governador, de todo 
mundo. Foi a maior corrupção que existiu na história. 
Todo mundo sabe, o governo sabe, isso não tem moral. 
Eu prefiro ter perdido com o candidato que perdeu.

E era assim. E aí se foi. Quem equilibrou isso? 
Quem deu essa estabilidade? A moeda? Era uma mo-
lecagem, era uma zorra. Eu fui Prefeitinho. A moeda, 
ela pode fazer a folha de pagamento aqui, Bezerra. Eu 
passava a noite e todo mês tinha aumento, porque era 
80% ao mês, 90% ao mês, 70%. Era o monstro da in-
flação. Quem acabou isso? Vocês estão esquecidos? 
Esses bichinhos do PSDB são fracos. Graças a Deus, 
não estou nesse partido, porque o melhor mesmo é o 
Fernando Henrique Cardoso. Eles têm que dizer como 
São João disse: não, eu não dou nem para amarrar a 
sandália. Nenhum deles. Quem fez isso, quem teve a 
coragem, quem teve a visão foi o Fernando Henrique. 
Eles deviam dizer como São João. Eu não. Eu não 
tenho nem condição de amarrar a sandália daque-
les. É. Daí a fraqueza. Isso aqui era uma zorra. Este 
País era uma zorra. Foi o Fernando. E eu não sou do 
partido deles, não votei neles. Estou fazendo história. 
Saí. Bezerra.

O Sr. José Bezerra (DEM – RN) – Senador, V. 
Exª me concede um aparte, por favor?

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Pois não. V. 
Exª vai enriquecer este pronunciamento, porque eu 
quero contar a história e estou contando a história 
de CPMF.

O Sr. José Bezerra (DEM – RN) – Senador Mão 
Santa, nós sabemos o que ocorreu com o Nordeste 
nesta recente eleição. E esta Casa – e o Piauí tam-
bém – vai sentir muita falta de V. Exª, por um período 
curto – creio eu –, pelos próximos quatro anos, pelo 
menos, porque V. Exª aqui, nestes oito anos, como Se-
nador, além de ter cumprido sua missão de Senador, 
V. Exª combateu o bom combate, como V. Exª gosta 
de dizer. Combateu de maneira sincera, num linguajar 
correto, que o povo entende, apesar de o senhor ser 
um homem de uma cultura exacerbada, e a população 
do Piauí, a população brasileira, com certeza, senti-
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rá muita falta disso. Durante esses dois dias, o meu 
gabinete recebeu a presença de cerca de mais de 
60 dos 167 Prefeitos que tem o nosso Estado, todos 
aqui mendigando, como V. Exª estava dizendo, atrás 
de recursos. O Governo do Sr. Presidente Lula pouco 
ou nada está ligando para esses Prefeitos e para o 
Nordeste brasileiro. Não houve sequer um programa 
para tentar ajudar a tirar o Nordeste da miséria. Não 
houve um programa governamental de infraestrutu-
ra, um programa governamental de industrialização, 
um programa governamental de dinamizar as poten-
cialidades naturais que a nossa região tem. Ele acha 
hoje que detém o monopólio do Nordeste por conta 
do Bolsa Família, uma esmola que é dada ao nosso 
povo. Lamentavelmente, no meu Estado, um Estado 
com 2,8 milhões de habitantes, 321 mil famílias rece-
bem Bolsa Família, o que equivale, praticamente, a 
metade da população do Rio Grande do Norte. Para 
você ver como esse Governo castigou o meu Esta-
do, mesmo assim conseguimos fazer o grande Líder 
José Agripino voltar para esta Casa e conseguimos 
fazer a Senadora Rosalba Ciarlini Governadora do 
Estado. Isto para você ver como o Rio Grande do 
Norte foi castigado. E veja só que, para manter esse 
núcleo duro do poder, isentou de IPI as indústrias 
automobilísticas e as indústrias de metalurgia, da li-
nha branca, da Grande São Paulo, fazendo benesses 
com o dinheiro alheio, um dinheiro que faz parte des-
sas prefeituras. Quebrou as prefeituras nordestinas, 
porque a maioria dessas prefeituras que vivem da 
arrecadação do FPM está em situação falimentar. E 
nada foi feito, nada foi cumprido até agora para fazer 
uma compensação dessa retirada do IPI. Enquanto 
isso, o emprego e a atividade econômica na Grande 
São Paulo foram mantidos, em detrimento da falên-
cia da maioria dos Municípios do Nordeste que vivem 
do Fundo de Participação dos Municípios. Essa é a 
situação, que é falimentar, desses Municípios, e não 
entendi por que não houve um movimento, durante 
a eleição, para ir de encontro a essas autoridades, 
à situação falimentar em que se encontra os Municí-
pios, para poder mostrar à Nação a realidade do que 
esse Governo do PT está fazendo com os Municípios 
nordestinos. Meus parabéns, Mão Santa. Vamos, se 
Deus quiser, daqui a quatro anos, revê-lo aqui nesta 
Casa para o bem e a felicidade do grande Estado do 
Piauí e do nosso Nordeste brasileiro.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Eu peço para 
incluir todas as palavras do líder Senador José Bezer-
ra. E quero dizer o seguinte: houve erros – o resultado 
está aí –, mas vamos ter acertos.

Realmente, eu sou um dos que fizeram uma re-
flexão. Evidentemente, eu não esperava isso, mas o 

número de bolsas família no Piauí, no Ceará e no Ma-
ranhão ainda é maior.

Mas ponderou-se aqui, então, que, para haver 
esse equilíbrio, o Vice seria do Nordeste. 

O Mozarildo Cavalcanti era um do PTB que in-
dicava o meu nome. Mas tive o cuidado de ver quem 
seria o melhor nome do Nordeste. O melhor era José 
Agripino. Eu tive um diálogo com ele bem aí. “José 
Agripino, você, que está bem...” Até o meu Partido, o 
Partido Social Cristão, estava com José Serra. Chegou 
aí. E começaram a fazer pesquisas. O meu nome saiu 
muito forte. Isso porque o nosso Mozarildo levantou a 
bandeira, assim como o Jayme Campos e outros. Meu 
nome saiu muito forte. Nas pesquisas eu estava. Mas 
eu tive com o José Agripino. Aí, sabe o que o José 
Agripino disse, bem aí? “Mão Santa, continue. Eu acho 
que é você. Não posso sair porque o Rio Grande do 
Norte, se eu sair, degringola a chapa. E não quero de 
jeito nenhum. Não vou por essa situação”.

Mas são águas passadas. O que temos que dizer 
é a verdade para o Luiz Inácio. Primeiro, Mozarildo, 
este Brasil está aí por nós.

O salário mínimo... Todo mundo sabe que sem-
pre pedimos mais. Todo mundo sabe que, no primeiro 
ano do nosso mandato, colocamos R$10,00 a mais. 
Ele vetou. Era US$70.00. O Paulo Paim à frente e nós 
todos aqui. Aí ele foi subindo. Isso é que deu o mer-
cado interno. O trabalhador ganhou mais. Essa foi a 
grande obra do Governo Luiz Inácio, feita por influên-
cia nossa. 

O Rui Barbosa já dizia que a valorização tem 
que ser do trabalho e do trabalhador, porque ele vem 
antes, ele é que faz a riqueza. Então, nós valorizamos 
o trabalho e o trabalhador.

O trabalhador ganhou mais, de US$70.00 para 
US$300.00, sei lá! Então, ele consumiu mais, pagou 
mais imposto, o dinheiro circulou e a indústria funcio-
nou.

E mais! Aprenda Luiz Inácio!.Mas foi muita bes-
teira, foram oito anos!

Leomar, olhe para cá! Eu sou preparado. Eu digo 
isso não é com soberba, mas com gratidão aos meus 
pais, pelos meus professores, por onde passei. O Piauí 
e o Brasil sabem.

Então, foi o mercado interno... No momento em 
que enterramos esse imposto nojento, retiramos aquele 
dinheiro dos aloprados, dos governos, das mordomias, 
da irresponsabilidade, da farra, da corrupção, para 
ficar com cada um que emitia um cheque. Ficou em 
minhas mãos, nas suas, nas mãos de quem trabalha! 
Então, esse dinheiro nós tiramos dos aloprados do 
Ali Babá e entregamos para o povo. Ficou nas mãos 
santas, honradas, do homem e da mulher, da família. 
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Foi esse dinheiro que garantiu o mercado interno, um 
maior poder de compra. É essa a diferença.

Isso aqui, com todo respeito aos Governadores 
que venceram, atentai bem! Malandros! Malandros! 
Malandros! Eu os conheço! Ganhar eleição não signi-
fica bom futuro, não.

Malandros! Malandros! Malandros! Canalhas!
Vocês me mostrem um desses candidatos a Go-

vernador que falou, nas suas proposições, nas suas 
propostas, na sua campanha, que ia ressuscitar a no-
jenta, a fedorenta, a imoral, a corrupta CPMF!

Vagabundos! Agora, depois de ganhar...
Eu sou o povo, eu represento o povo. Vai terminar 

o meu mandato, eu sou povo. Mas o povo do Brasil 
que eu vou ser no dia 2 de fevereiro é o povo de vergo-
nha, o povo de dignidade, o povo de coragem, aquele 
povo que foi às ruas e gritou por liberdade, igualdade 
e fraternidade, afrontando os reis, o absolutismo. Esse 
povo eu vou ser no dia 2 de fevereiro. 

Mas não vai... Malandros! Vagabundos! Canalhas! 
Como é que vocês vão enganar o povo? Ganharam 
o governo... 

Mostrem-me um desses! Eu os conheço todos.
Tenham vergonha!
Qual foi o que falou que ia botar imposto, que ia 

aumentar a carga tributária?
Ganharam e agora dão no povo? 
O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha. PMDB 

– TO) – Senador Mão Santa. 
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Diga. 
O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha. PMDB 

– TO) – Permita-me interromper o pronunciamento de V. 
Exª para prorrogar esta sessão por mais vinte minutos, 
para que V.Exª possa concluir o seu pronunciamento. 

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Eu fiquei até 
satisfeito porque você não defendeu. 

Mas, rapaz, onde é que está esse negócio de 
democracia? Tem que ter coerência, tem que ter ver-
dade, tem que ter proposta... 

Bezerra, me mostre um desses...
E agora estão se juntando, estão se associando 

para ir à Presidência para votar um imposto desses, 
que está se sabendo. Que negocio é esse? Estão 
pensando o quê? É diferente. Eu sou do time de Rui 
Barbosa, que perdeu eleições; eu sou do time de 
Joaquim Nabuco, que defendeu os escravos aqui e 
que perdeu as eleições para o poder, para os pode-
rosos; de Gilberto Freire, que mostrou as riquezas 
e os desníveis sociais; de Paulo Brossard. Mas sou 
povo. Agora povo, povo de coragem, povo de vergo-
nha, povo de dignidade, povo que tem coragem de 

afrontar esses governadorezinhos. Olha, Mozarildo, 
mas agora ganharam, se juntaram. Qual desses vi-
garistas teve coragem de, na campanha, dizer que ia 
aumentar imposto? Então, estão enganando o povo. 
Que negócio é esse? A democracia é um governo 
do povo, pelo povo, para o povo. Entraram numa plu-
tocracia, compraram os eleitores. Isso não é demo-
cracia, não. Nós vamos continuar a fazer com que a 
democracia fortaleza se engrandeça. Não abdiquei 
da política, que é abdicar da luta. E abdicar da luta 
é abdicar da vida. 

Atentai bem! Aqui temos ensinamentos. Esse 
negócio de perder... A gente não pode perder a ver-
gonha e a dignidade, como perderam agora os go-
vernadores que ganharam e todos eles que falam 
em ressuscitar... Nós somos como Rui Barbosa, 
como Paulo Brossard, como Joaquim Nabuco. Isso 
não quer dizer nosso fim, não. E vamos sempre, está 
ouvindo, Mozarildo? No dia... Mas o povo na rua, 
o povo, aquele povo que eu vi gritando liberdade, 
igualdade, fraternidade...

Então, essa reflexão... Tenham vergonha. Não é 
assim que se engana o povo. Isso é um estelionato, 
um assalto; é um governo com mentiras. Estiveram 
aí todos, um ano de campanha, seis meses, quatro 
meses. Qual desses vigaristas eleitos disse que ia au-
mentar imposto? Que ia ressuscitar a CPMF? Agora, 
ganha, e pau.

A democracia é feita com divisão de poder. En-
quanto eu estive aqui, Leomar Quintanilha, eu mostrei 
que esse poder tem que ser potente, frear um e frear 
outro. E é isso. E eu entendo, e entendo bem. No meu 
entender, isso não é nem poder. No meu entender, 
que entendo, não é Montesquieu que vai, porque... 
Montesquieu é que colocou esse nome de poder, e a 
vaidade... O Poder Judiciário, o Poder Executivo e o 
Poder Legislativo.

Eu entendo. Isso aqui deve ser chamado de ins-
trumentos da democracia. Poder é o povo que traba-
lha, é o povo que paga imposto, é o povo que constrói 
e que nos paga. E esse povo, de que sou orgulhoso, 
não vai ser enganado por governador fuleiro, mentiroso, 
que, antes de assumir o Governo, já está atraiçoando 
o povo. Há 76 impostos. Cinco meses.

Por que não se fala em diminuir o custeio? Por 
que não se fala em diminuir a corrupção, a ladroeira, o 
desgaste, o despotismo e o desperdício? Fala-se em 
ressuscitar... E não venham, não.

Eu sou médico há 44 anos. Ninguém... Esse im-
posto surgiu por um médico de vergonha, como eu: 
Adib Jatene. Já operei com ele. Minha história é longa. 

97ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



50282 Sexta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010

Convivi com Christian Barnard; é outra história. Zerbini 
e Jatene. Então, ele ganhou a confiança e pediu aquilo 
para melhorar a saúde. O Congresso e o povo deram, 
mas não melhorou. Foi desviado. Nós provamos. Não 
ia dar nada para a saúde. O dinheiro ia para os alo-
prados. Essa é a verdade.

Então, esse é um desserviço, principalmente à 
Presidenta. Ela não tem nada a ver com isso. Pela 
primeira vez, ela entrou aí, virgem, pura no negócio 
dessa democracia, que se chama plutocracia. Nem é 
mais plutocracia, porque a plutocracia pode ser dos 
que ganharam dinheiro trabalhando. Mas há outros 
aí que ganharam dinheiro roubando do Governo. Isso 
é o mais grave. Está ouvindo, Mozarildo? Então, es-
tamos aqui para dar essa colaboração para a Presi-
denta eleita.

Não faça isso, não, Presidenta. Presidenta, elevo 
as minhas últimas palavras aos céus e a Deus: abençoe 
e dê coragem a ela, à Presidenta, assim como deu à 
mulher de Pilatos, à Verônica, às Três Marias. Que ela 
governe este País com firmeza e entenda que o po-
der é o povo, que é soberano, que trabalha e é quem 
decide. E democracia é alternância.

Meu povo, olhai para esses governadores farsan-
tes, que não falaram um instante em aumentar imposto 
e agora já se estão dando as mãos para exigir a volta 
da CPMF, traindo o povo.

Então, estas são nossas palavras: Ó Deus, Ó 
Deus! Falo como Castro Alves: ó, Deus, ó, Deus, onde 
estais? Ajudai-nos a melhorar a democracia, a maior 
construção do bravo povo a que pertenço.

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha. PMDB 
– TO) – Concedo a palavra ao nobre Senador Moza-
rildo Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, 
senhoras e senhores telespectadores da TV Senado 
e ouvintes da Rádio Senado, neste fim de tarde de 
quinta-feira, dia 11 de novembro, tenho a honra de vol-
tar a esta tribuna. De um lado, quero fazer um registro 
positivo, que é a publicação da revista de audiências 
públicas do Senado, cujo título é “Em discussão” e traz 
uma profunda matéria sobre aviação civil. A chamada 
de capa é: “O que o Brasil pode fazer para não perder 
o voo”. Aqui, ela analisa as soluções propostas para a 
deficiência de infraestrutura em tempo de crescimento 
acelerado do setor.

Quanto a essa questão da aviação, todo brasileiro 
que viaja para qualquer região do Brasil sente na pele 
a deficiência dos aeroportos e o mau planejamento dos 

voos. Portanto, a malha aeroviária do País é muito ruim. 
Por exemplo, quem vem de Porto Alegre e vai para 
Londrina, no Paraná, tem de ir a São Paulo fazer uma 
conexão para voltar a Londrina. Quem vem do Piauí e 
quer ir para o Maranhão vem a Brasília para voltar para 
o Maranhão. São coisas dessa ordem. Então, a malha 
é ruim; e não temos uma aviação regional.

Esta revista analisa muito bem, inclusive um pro-
jeto de minha autoria, que visa fortalecer a aviação 
regional. É interessante que países desenvolvidos 
compram avião da Embraer para justamente utilizar 
na aviação regional. Trata-se de países desenvolvi-
dos como os Estados Unidos, o Canadá e países da 
Europa. Já o Brasil, que produz o avião da Embraer, 
não tem linha de fomento nem de estímulo para que 
as empresas aéreas regionais comprem esses aviões 
e os utilizem em benefício das pessoas que querem 
voar, por exemplo, de uma cidade para outra cidade 
da mesma região ou para uma região próxima, porque 
o monopólio das grandes empresas não permite que 
essas empresas menores realmente possam ter esse 
serviço oferecido aos usuários.

Portanto, é o registro que faço, e peço que conste 
nos Anais do Senado. E chamo a atenção dos telespec-
tadores da TV Senado e dos ouvintes da Rádio Senado 
para esse tema, porque é um tema muito importante 
e pouco olhado pelo Governo Federal.

Porém, o ponto central do meu pronunciamento, 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é fazer o re-
gistro de três fatos lamentáveis que foram praticados 
pelo Governador do meu Estado. Não vou nem falar da 
questão eleitoral – um conjunto de crimes cometidos 
por ele durante a eleição –; vou falar do mandato que 
ele está exercendo, e não desse fraudado para o qual 
parece que foi reeleito.

Apresentei à Assembleia Legislativa do meu Esta-
do dois pedidos de impeachment contra o Governador: 
um, no dia 3 de outubro; e outro, no dia 3 de novembro. 
E por que pedi o impeachment? Porque está previsto 
na Constituição, está previsto na legislação.

No primeiro caso, o Governador cometeu dois 
crimes de responsabilidade. A Constituição diz que o 
Governador tem que repassar para o Poder Legisla-
tivo, para o Poder Judiciário, para o Ministério Públi-
co e para a Defensoria Pública, até o dia 20 de cada 
mês, a parte do orçamento que é prevista e aprova-
da – portanto, está lá o dinheiro para ser repassado 
a cada mês –, dividida em doze parcelas, o chamado 
duodécimo. Pois bem, o Governador não passou em 
um mês o dinheiro correspondente ao Poder Judici-
ário, ao Poder Legislativo, ao Ministério Público e à 
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Defensoria. E isso não tem alternativa, não tem justifi-
cativa, a Constituição é clara. E por que a Constituição 
marca uma data? Justamente para não subordinar os 
Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério Público, 
a Defensoria Pública aos caprichos do Governador. 
Senão, ao Governador bastaria querer. Ele segurava 
o dinheiro, e o Poder Judiciário não podia pagar seus 
funcionários, não podia pagar suas despesas de cus-
teio, a mesma coisa acontecendo com o Poder Legis-
lativo e os outros órgãos.

Pois bem. Esse, um crime – sem saída, foi co-
metido. Não interessa se no mês seguinte ele passou 
direito. Ele cometeu em um mês um crime pelo qual 
ele tem que responder.

Qual foi o outro crime que serviu de base para 
esse meu primeiro pedido de impeachment? É que 
também a Constituição, também a lei diz que o Go-
vernador do Estado tem que mandar, até o dia 30 de 
setembro de um ano, o orçamento para o ano seguin-
te. Isto é, o deste ano de 2010, ele tem que mandar 
para que, antes de 2011, seja aprovado o orçamento e, 
portanto, o Poder Legislativo saiba quanto vai ter para 
gastar; o Poder Judiciário, a mesma coisa; o Ministério 
Público Estadual, a mesma coisa; e a Defensoria, idem. 
Também ele não fez. Ora, não fez, incorreu no crime 
de responsabilidade. Por isso, eu fiz o primeiro pedido 
de impeachment do Governador. E aí as pessoas per-
guntam: mas o que é impeachment? Impeachment 
é justamente o afastamento do cargo por ter cometido 
crime de responsabilidade.

O pedido já foi lido na Assembleia, está constituí-
da a comissão processante, e eu espero que os Depu-
tados Estaduais tenham realmente o cuidado de ler o 
embasamento jurídico da minha representação e não 
olhem o aspecto político de ser aliado ou não aliado 
do Governador. Mas até vai me resguardar...

Um dos pontos aqui, Senador Mão Santa, eu já 
mandei para a Procuradoria Geral da República, foi 
justamente o fato de que ele não passou o duodécimo, 
quer dizer, aquela parcela que ele tem que mandar até 
o dia 20 para cada Poder. Quanto à outra parte, que é 
a parte de não ter mandado o orçamento para o ano 
de 2011, também vou representar na Procuradoria 
Geral da República.

E, um mês depois, eu recebi a denúncia de que 
o Governador reteve o dinheiro que o funcionário 
desconta para a Previdência para poder ter licença 
médica, para poder ter pensão, aposentadoria. Esse 
dinheiro não é sequer receita do Estado; é o dinheiro 
que o funcionário desconta do salário dele para po-
der garantir a sua Previdência. E o que o Governador 

fez? Reteve esse dinheiro. Para quê, num período 
eleitoral? É lógico que foi para gastar na campanha. 
Aí depois pensa que pode repor, como se fosse as-
sim uma ação entre amigos. “Eu pego o teu dinheiro 
aqui, mas depois te dou.” Não existe isso! O que se 
exige de um administrador público é que ele tenha o 
mínimo de conhecimento do que ele pode e do que 
ele não pode fazer e o mínimo de responsabilidade 
com o dinheiro público. Nesse caso, nem é dinheiro 
público, Senador Leomar, é dinheiro do funcionário, 
que tirou do salário dele. Chama-se isso apropriação 
indébita previdenciária, prevista na lei; crime de res-
ponsabilidade, crime de improbidade. Portanto, pedi 
também, mais uma vez, o impeachment do Gover-
nador na Assembléia Legislativa.

Muita gente lá no meu Estado diz: “Ah, mas na 
Assembleia não vai dar nada, porque os Deputados 
todos dependem do Governador”. Não sei. Eu prefiro 
acreditar que os Deputados têm um compromisso maior 
com a lei, com a seriedade na Administração Pública 
e com o povo do Estado, porque isso aqui é roubar do 
funcionalismo público, daquele pequeno servidor que 
desconta sua Previdência, para usar em outras coisas 
escusas. Então, também essa parte eu vou mandar para 
a Procuradoria-Geral da República. Então, são casos 
da administração atual, do mandato atual. 

Isso aí, Senador Mão Santa, não o credenciaria 
sequer para ser candidato à reeleição, já que, neste 
mandato, ele não foi eleito. Ele era Vice-Governador 
e, como o Governador Ottomar, que foi o eleito, mor-
reu, ele o substituiu. Eu sempre digo que ele era um 
Governador substituto, e substituiu muito mal o Gover-
nador Ottomar, porque provou que ou não conhece a 
Administração Pública ou é realmente um cara corrup-
to, que não merece permanecer à frente do Governo 
do Estado. 

Agora, pergunta-se: por que você faz essa de-
núncia? A lei diz que qualquer cidadão pode fazer uma 
representação por crime de responsabilidade. Qual-
quer cidadão! Eu a fiz na condição de cidadão que, 
por acaso, está exercendo o mandato de Senador. E, 
aliás, para ciência do Governador, uma das missões 
do Parlamentar é fiscalizar a aplicação correta do di-
nheiro público – do dinheiro público, não; do dinheiro 
que o povo paga através dos impostos mais escor-
chantes deste País. 

Então, esse Governador realmente tem pratica-
do verdadeiro assalto à mão armada no meu Estado. 
Inclusive, agora tive notícia, aliás, a imprensa publicou 
que, porque um empresário lá ousou se rebelar contra 
ele e apoiar o candidato de oposição, ele, no dia se-
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guinte à eleição, colocou uma viatura da Polícia Militar 
do Bope junto com agentes da Secretaria da Fazenda 
para fazer uma devassa na firma do empresário.

Conversei com o empresário e ele disse: “Não 
tenho o menor receio; só é um constrangimento, uma 
humilhação que estou passando porque tive uma op-
ção política. E é isso, infelizmente, o que acontece no 
meu Estado, que é o menor Estado da Federação, 
junto com o seu, Senador Leomar. São os três Esta-
dos mais novos: Tocantins, Roraima e Amapá. Mas 
Roraima era, e ainda é, o menos populoso, é o mais 
distante dos grandes centros do País e, infelizmente, 
sofre porque, como veio de Território Federal, a gran-
de maioria das pessoas ou é funcionário público ou 
é parente de funcionário público, portanto, vítimas de 
uma coação, da pressão de toda forma. E os empre-
sários têm como grande cliente o Governo do Estado. 
Então, na verdade, a economia dita “do contracheque” 
é a que pesa no Estado.

E aí o Governador acha que é uma espécie de 
imperador, de monarca. Aliás, monarca ruim, porque, na 
história, temos exemplos de bons monarcas, de bons 
imperadores. E ele tem feito pouco caso da lei, pouco 
caso da Justiça. Mas eu confio plenamente que – é 
aquela história – pode até tardar, mas não vai falhar 
a Justiça em um caso como esse, comprovadamente 
cometido pelo Governo, de crime de responsabilida-
de, crime de improbidade, em que a Assembleia tem o 
dever de examinar com olhos na lei, baseada na par-
te jurídica, e decidir. Mas, ao mesmo tempo, eu vou 
acionar o Ministério Público Federal, porque tudo isso 
aqui tem a ver com recursos federais, tem a ver com 
probidade administrativa.

E quero dizer mais uma coisa, Senador Leomar: 
já estou com todo o material formatado de documentos 
que chegaram às minhas mãos. Eu só faço denúncias, 
Senador Leomar, quando eu tenho documentos que 
me deem consistência para falar alguma coisa. E eu 
já tenho documentos de que o Governador também 
se apropriou de recursos do Fundeb, o fundo de de-
senvolvimento da educação. Por muito menos, o Go-
vernador do Amapá foi preso. Foram presos ele e um 
grupo de pessoas.

Então, eu espero – e vou também formalizar essa 
denúncia à Procuradoria-Geral da República e, depois, 
vou trazer aqui os detalhes – que, realmente, a justi-
ça se faça, e esse Governador não só tenha cassado 
o seu mandato atual, como também o mandato que 
ele, digamos assim, roubou mesmo na rua, na base 
da compra, da perseguição, da coação. Isso é parte de 

um embate na Justiça eleitoral, mas nós não podemos 
fechar os olhos para isso aqui.

Inclusive, antes, porque eu denunciei um roubo, 
uma corrupção na área de medicamentos na saúde, 
algo em torno de R$6 milhões, mais ou menos, eu re-
cebi ameaças à minha vida, Senador Leomar, e tive 
que pedir ao Senado que me desse segurança. E tive 
a segurança de agentes do Senado durante todo o 
período eleitoral. Felizmente, só aconteceram dois in-
cidentes suspeitos, mas que não colocaram em risco 
a minha vida, e estão sendo apurados.

De qualquer forma, eu quero aqui deixar o regis-
tro, Senador Mão Santa - V. Exª que está presidindo -, 
desses fatos, pedindo, inclusive, a transcrição desses 
documentos nos Anais do Senado, porque isso não 
pode acontecer.

Não é como pensa o Governador, que me disse, 
em julho de 2008, que, no meu Estado, porque é um 
Estado pobre, que as pessoas lá só votam em quem 
tem poder e em quem tem dinheiro. Ele disse isso a 
mim em julho de 2008. E realmente o que nós vimos 
nessa eleição foi um escândalo dos escândalos.

Só para ilustrar, a Polícia Federal, no primeiro 
turno das eleições, apreendeu, em todo o País, R$4 
milhões. Só no meu Estado, Senador Leomar – só no 
meu Estado – foram R$2,5 milhões. O menor Estado 
da Federação, com o menor contingente eleitoral, tem 
mais da metade do dinheiro apreendido, Roraima! En-
tão, como médico, eu diria: basta esse sintoma para 
dizer que a doença é gravíssima.

Eu quero encerrar, reiterando, Senador Mão San-
ta, a autorização para transcrever os documentos a 
que me referi.

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEM-
BLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA.

FRANCISCO MOZARILDO DE MELO CAVALCANTI,

brasileiro, casado, médico, atualmente exercendo 
o mandato de Senador da República pelo Estado de 
Roraima, portador do CPF 001.315.552-00, residente 
e domiciliado sito a Av. Ville Roy, 3830, Aparecida, Boa 
Vista/RR, vem nesta oportunidade, perante a respei-
tável presença de Vossa Excelência, com fulcro nos 
Arts. 75 a 79 da Lei nº 1.079/1950 (Lei dos Crimes de 
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Responsabilidade), art. 64 da Constituição do Estado 
de Roraima e Arts. 280 a 283 do Regimento Interno 
desta Augusta Casa de Leis apresentar

DENÚNCIA POR CRIME DE RESPONSABILIDADE

em desfavor do atual Governador do Estado de 
Roraima, o Sr. José de Anchieta Júnior, brasileiro, 
casado, engenheiro civil, atualmente Governador do 
Estado de Roraima, podendo ser encontrado no Pa-
lácio Senador Hélio Campos, na Praça do Centro Cí-
vico, Boa Vista/RR, pelas razões de fato e de direito 
a seguir aduzidas.

I – Da Legitimidade Ativa para Deflagar o Processo

É preciso tecer alguns comentários acerca da le-
gitimidade ativa para iniciar o procedimento nos crimes 
de responsabilidade instaurados contra Governadores 
de Estado e seus Secretários. Trata-se do exercício 
de um direito político de suma importância, que pode 
modificar a própria história do Estado.

Em verdade, o entendimento dominante é no 
sentido de que continua em vigor a denúncia popular, 
prevista na Lei nº 1.079/50. A regra da denúncia popular 
vale tanto para o Presidente da República e Ministros 
de Estado (art. 14), quanto para os Governadores e 
Secretário de Estado (art. 75).

Vale citar este dispositivo:

“Art 75. É permitido a todo cidadão de-
nunciar o Governador perante a Assembléia 
Legislativa, por crime de responsabilidade”.

Assim, somente o cidadão, nessa qualidade, 
possui legitimidade ativa para denunciar as autorida-
des indicadas pela Lei nº 1.079/50 por crime de res-
ponsabilidade, conforme o comprovante devidamente 
juntado a esta denúncia de que o ora denunciante esta 
em pleno exercício dos seus direitos políticos (doc. 01 
anexo).

Diante do exposto, resta configurada a legitimi-
dade ativa ad causam do denunciante para o ofere-
cimento da presente denúncia em desfavor do Gover-
nador do Estado de Roraima perante esta Augusta 
Casa Legislativa.

II – Dos Fatos

Conferir aos Governantes e demais autoridades 
que se encontram na alta cúpula do Governo a imu-
nidade absoluta a algo completamente incompatível 
com o princípio republicano, que tem na responsabi-
lização de toda e qualquer autoridade uma de suas 
notas essenciais.

Daí a assertiva de CARRAZZA:

“Falar em República, pois, é falar em 
responsabilidade. A noção de República ca-
minha de braços dados com a idéia de que 
todas as autoridades, por não estarem nem 
acima, nem fora do Direito, são responsáveis 
(...). A irresponsabilidade atrita abertamente 
com o regime republicano” (CARRAZZ. Ro-
que Antônio. Curso de Direito Constitucional 
Tributário. Revista dos Tribunais, São Paulo, 
1991, p. 49/50).

Em face, portanto, de adotar o modelo republica-
no, nada mais natural do que o Estado brasileiro prever, 
no seu regime constitucional, formas de submeter os 
detentores do poder político ao crivo da responsabili-
dade perante a lei.

Não há autoridade política acima do bem e do 
mal, isentos de qualquer espécie de responsabilidade 
pelos atos praticados no exercício de mandatos perió-
dicos, originários, direta ou indiretamente, da vontade 
eleitoral do povo. Logo, a possibilidade de afastar de 
suas funções o Chefe de Estado é inerente à própria 
noção de República.

Tanto é verdade que, antes da proclamação da 
República, a pessoa do Imperador era “inviolável e 
sagrada”; após o ano de 1889, quando foi promul-
gada a primeira constituição republicana, todas as 
Cartas Magnas brasileiras, sem exceção, previram 
situações que implicariam a punição do Presiden-
te da República por “crimes de responsabilidade”. 
Relembre-se que o povo brasileiro, em plebiscito 
realizado na década passada, reafirmou sua opção 
pela forma republicana e o sistema presidencialista 
de governo, o que demonstra uma nítida preferên-
cia e tendência à manutenção do controle popular 
sobre o poder central.

Costuma-se denominar o processo de responsabi-
lização do ocupante de cargo político de impeachment. 
Trata-se de um anglicismo, definitivamente incorporado 
à linguagem popular brasileira, que acordou do “museu 
das antiguidades constitucionais”, graças ao recente 
episódio histórico que culminou com a cassação do 
Ex-Presidente da República, Fernando Collor.

Apesar de a consciência nacional haver per-
cebido somente na década passada a importância 
do impeachment, a sua origem histórica é bastante 
remota. Desde a Idade Média, na Inglaterra, já exis-
tiam mecanismos precários de destituição das auto-
ridades. Com o passar do tempo, o conceito evoluiu, 
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galgando uma conotação peculiar em cada sistema 
que o adota.

No Brasil, a introdução do impeachment sofreu 
grande influência do sistema norte-americano, em-
bora, obviamente, tenha adquirido algumas particu-
laridades.

Pois bem. Conforme o Memorando nº 52/2010/
DAF/IPER (doc. 02 anexo) é possível afirmar que o de- de-de-
nunciado deixou em efetuar o repasse e recolhimento 
ao regime próprio dos valores decorrentes das contri-
buições da previdência social do Estado de Roraima, 
pois, consta no referido documento a informação de 
situação irregular, o que caracteriza crime de Apro-
priação Indébita Previdenciária por parte do chefe do 
Poder Executivo.

É imperioso trazer a baila o teor do mencionado 
documento, senão vejamos:

“Comunicamos a V. Sª; que até a presente 
data não fórum repassadas as contribuições 
previdenciárias do mês de agosto tanto da 
parte do segurado como parte patronal relati-
va os servidores Civis e Militares do Governo 
do Estado de Roraima.

Preocupa-nos, pois a retenção da contri-
buição parte segurado não sendo repassada 
caracteriza apropriação indevida sujeita as 
penalidades da Lei.

Informamos que o não repasse das con-
tribuições implicará no cancelamento do CRP 
– Certificado de Regularização Previdenciária 
junto ao Ministério da Previdência Social, o 
que acarretará prejuízos para o Estado que 
não poderá receber repasses Federais nem 
celebrar convênios, acordo e ajustes.

Neste diapasão, o art. 5º, inciso I, alínea b e XVI, 
alínea e da portaria n° 204/2008 revelam a maneira 
correta como o repasse deveria ter ocorrido, senão 
vejamos:

Art. 5° A SPS, quando da emissão do 
CRP, examinarão cumprimento, pelos Estados, 
Distrito Federal e Municípios, dos critérios e 
das exigências abaixo relativas aos Regimes 
Próprios de Previdência Social – RPPS:

I – observância do caráter contributivo do 
RPPS, que será cumprido por meio de:

 ..............................................................
b) repasse integral dos valores das con-

tribuições à unidade gestora do RPPS;

É fácil perceber, portanto, que as manobras rea-
lizadas pelo denunciado desrespeitam patentemente 
o povo roraimense, os parlamentares desta Augusta 
Casa, as leis no nosso País, e não só do nosso País 
como também as leis do nosso honroso Estado de 
Roraima.

III – Do Direito

Em boa hora foi inserido o artigo 168-A no Código 
Penal. O delito de “apropriação indébita previdenciária” 
finalmente veio à tona e em solo adequado, à sombra 
da objetividade penal tanto genérica como especi-
ficamente concebida para a repressão de condutas 
como a de quem se assenhoreia indevidamente de 
valores que deveria verter aos cofres previdenciários. 
É do tipo: “Deixar de repassar à previdência social as 
contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e 
forma legal ou convencional”.

O núcleo do tipo é deixar de repassar, que consti-
tui, inequivocamente, conduta omissiva; o sujeito ativo 
é aquele que tem o dever legal de repassar à previdên-
cia a contribuição recolhida dos contribuintes; o sujei-
to passivo é a previdência social; objeto jurídico é a 
subsistência financeira da previdência; o tipo subjetivo 
é o dolo consistente na vontade livre e consciente de 
deixar de repassar as contribuições recolhidas pelos 
contribuintes. Não existe modalidade culposa.

Cabe aqui uma observação: a despeito da de-
nominação “apropriação indébita previdenciária” não 
se exige para a configuração do delito a intenção 
de apropriar-se dos valores arrecadados e não re-
colhidos (animus rem sibe habendi). Tal requisito 
somente é exigido na apropriação indébita comum 
em função do núcleo do tipo que é apropriar-se, que 
significa fazer sua a coisa, tomar para si. Ora, o tipo 
deve ser analisado em função dos seus elementos 
descritivos, normativos e subjetivos, e não do rótulo 
que lhe apõe o legislador. Assim, subsiste a corren-
te jurisprudencial que sufragou o entendimento de 
tratar-se de crime omissivo puro, autônomo, distinto 
da apropriação indébita.

Vejamos o entendimento do guardião da Constitui-
ção da República Federativa do Brasil (STF), verbis:

Apropriação Indébita Previdenciária e 
Inexigibilidade de Dolo Específico

O elemento subjetivo do crime de apro-
priação indébita previdenciária, tanto na Lei 
nº 8.212/91 quanto na Lei nº 9.983/2000, é 
o dolo genérico, bastando, para a configura-
ção do crime, a simples ausência de repasse 
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das contribuições. Com base nesse entendi-
mento, a Turma negou provimento a recurso 
extraordinário em que se pretendia fosse re-
conhecida a atipicidade da conduta pela qual 
o recorrente fora condenado por apropriação 
indébita previdenciária (CP, art.168-A, I, c/c art. 
71). Alegava a impetração que a lei vigente à 
época dos fatos (Lei nº 8.212/91) não exigia 
o dolo específico de apropriar-se o emprega-
dor das contribuições, diversamente da Lei nº 
9.983/2000 que, ao tipificar a mesma conduta 
no art. 168-A do CP, passou a prevê-lo, razão 
pela qual o recorrente, que não agira com esse 
dolo específico, deveria ser beneficiado com a 
retroação da lei mais benéfica. Salientou-se, 
também, a orientação fixada em vários prece-
dentes da Corte no sentido de que o art. 3º da 
Lei nº 9.983/2000 apenas transmudou a base 
legal de imputação para o Código Penal, con-
tinuando a sua natureza especial em relação à 
apropriação indébita simples, prevista no art. 
168 desse diploma. No mais, considerou-se ser 
incabível o exame, na via do habeas corpus, 
das demais afirmações do recorrente, ainda 
que se trate de prova pré-constituída. Prece-
dentes citados: RE 408363/SC (DJU de 28-
4-2005); HC 84021/SC (acordão pendente de 
publicação); HC 76978/RS (DJU de 19-2-99); 
e HC 84589/PR (DJU de 10-12-2004).

HRC 86072/PR, rel. Min. Eros Grau, 16-
8-2005 (RHC 86072.

Neste diapasão, incorrer no tipo penal acima 
comentado configura, sem dúvida, Crime de Res-
ponsabilidade por parte do chefe do Poder Executivo 
estadual.

É possível notar que o denunciado incorreu vá-
rios dispositivos da lei n° 1.079/1950, a qual define as 
condutas que caracterizam crime de responsabilida-
de, quais sejam:

Art. 4º São crimes de responsabilidade 
os atos do Presidente da República que aten-
tarem contra a Constituição Federal, e, espe-
cialmente, contra.

 ..............................................................
V – A probidade na administração;
 ..............................................................
VII – A guarda e o legal emprego dos 

dinheiros públicos;

Art. 9º São crimes de responsabilidade 
contra a probidade na administração:

 ..............................................................
7 – proceder de modo incompatível com 

a dignidade, a honra e o decoro do cargo.

Ressalte-se por oportuno que qualquer conduta 
descrita na Lei n° 1.079/1950 pode ser atribuída aos 
Governadores e Secretários de Estado, nos termos do 
seu art. 74, senão vejamos:

Art. 74. Constituem crimes de responsa-
bilidade dos governadores dos Estados ou dos 
seus Secretários, quando por eles praticados, 
os atos definidos como crimes nesta lei.

Ora, a lei é clara! O Chefe do Poder Executivo 
tem a obrigação de executar as leis. Omitir-se em 
cumprir o que determina a lei é incorrer em crime de 
responsabilidade, nos moldes do inciso VII do art. 64 
da Constituição do Estado de Roraima.

É imperioso salientar que tais atitudes por par-
te do denunciado são perigosas em alto nível, pois, 
ocasionam desequilíbrio entre os poderes Legislativo 
e Executivo, o que deve ser evitado por mandamento 
constitucional.

Portanto, resta patente a ilegalidade e o abuso 
de poder perpetrado pelo denunciado, sendo que tais 
atitudes devem ser imediatamente rechaçadas por este 
Poder Legislativo que tem o dever de fiscalizar e exigir 
a probidade com a qual o Governador do Estado deve 
exercer o seu ofício.

IV – Do Pedido

Diante do exposto, requer-se de Vossa Excelên-
cia o seguinte:

a) O recebimento e autuação desta de-
núncia;

b) Seja dado encaminhamento ao pro-
cesso por crime de responsabilidade contra o 
denunciado nos moldes dos artigos 75 a 79 
da Lei n° 1.079/1950 (Lei dos Crimes de Res-
ponsabilidade), Artigo 65 da Constituição do 
Estado de Roraima e Artigos 280 a 283 do Re-
gimento Interno da Assembléia Legislativa do 
Estado de Roraima, para, ao final, ser julgado 
procedente a presente denúncia, condenado-o, 
nos termos da lei, com a consequente desti-
tuição do seu cargo (impeachment).

Nestes termos, Aguarda deferimento.
Boa Vista, 3 de novembro de 2010. – Francisco 

Mozarildo de Melo Cavalcanti.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEM-
BLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA.

Francisco Mozarildo de Melo Cavalcanti, brasileiro, 
casado, médico, atualmente exercendo o mandato de 
Senador da República pelo Estado de Roraima, porta-
dor do CPF nº 001.315.552-00, residente e domiciliado 
sito a Av. Ville Roy, 3830, Aparecida, Boa Vista/RR, vem 
nesta oportunidade, perante a respeitável presença de 
Vossa Excelência, com fulcro nos Arts. 75 a 79 da Lei 
n° 1079/1950 (Lei dos Crimes de Responsabilidade), 
Art. 64 da Constituição do Estado de Roraima e Arts. 
280 a 283 do Regimento Interno desta Augusta Casa 
de Leis apresentar

Denúncia por Crime de Responsabilidade

em desfavor do atual Governador do Estado de 
Roraima, o Sr. José de Anchieta Júnior, brasileiro, 
casado, engenheiro civil, atualmente Governador do 
Estado de Roraima, podendo ser encontrado no Pa-
lácio Senador Hélio Campos, na Praça do Centro Cí-
vico, Boa Vista/RR, pelas razões de fato e de direito 
a seguir aduzidas.

I – Da Legitimidade Ativa para Deflagar o Proces-
so

É preciso tecer alguns comentários acerca da le-
gitimidade ativa para iniciar o procedimento nos crimes 
de responsabilidade instaurados contra Governadores 
de Estado e seus Secretários. Trata-se do exercício 
de um direito político de suma importância, que pode 
modificar a própria história do Estado.

Em verdade, o entendimento dominante é no 
sentido de que continua em vigor a denúncia popular, 
prevista na Lei nº 1.079/50. A regra da demanda popular 
vale tanto para o Presidente da República e Ministros 
de Estado (art. 14), quanto para os Governadores e 
Secretário de Estado (art. 75).

Vale citar este dispositivo:

“Art. 75. É permitido a todo cidadão de-
nunciar o Governador perante a Assembleia 
Legislativa, por crime de responsabilidade”.

Assim, somente o cidadão, nessa qualidade, pos-
sui legitimidade ativa para denunciar as autoridades 
indicadas pela Lei nº 1.079/50 por crime de responsabi-
lidade, conforme o comprovante devidamente juntado a 
esta denúncia de que o ora denunciante está em pleno 
exercício dos seus direitos politicos (doc. 1 anexo).

Diante do exposto, resta configurada a legitimi-
dade ativa ad causam do denunciante para o ofere-
cimento da presente denúncia em desfavor do Gover-

nador do Estado de Roraima perante esta Augusta 
Casa Legislativa

II – Dos Fatos

Conferir aos Governantes e demais autoridades 
que se encontram na alta cúpula do Governo a imu-
nidade absoluta é algo completamente incompatível 
com o princípio republicano, que tem na responsabi-
lização de toda e qualquer autoridade uma de suas 
notas essenciais.

Daí a assertiva de Carrazza:

“Falar em República, pois, é falar em 
responsabilidade. A noção de República ca-
minha de braços dados com a ideia de que 
todas as autoridades, por não estarem nem 
acima, nem fora do Direito, são responsáveis 
(...). A irresponsabilidade atrita abertamente 
com o regime republicano” (CARRAZZA. Ro-
que Antônio. Curso de Direito Constitucional 
Tributário. Revista dos Tribunais, São Paulo, 
1991, p. 49/50).

Em face, portanto, de adotar o modelo republica-
no, nada mais natural do que o Estado brasileiro prever, 
no seu regime constitucional, formas de submeter os 
detentores do poder político ao crivo da responsabili-
dade perante a lei.

Não há autoridade política acima do bem e do 
mal, isentos de qualquer espécie de responsabilidade 
pelos atos praticados no exercício de mandatos perió-
dicos, originários, direta ou indiretamente, da vontade 
eleitoral do povo. Logo, a possibilidade de afastar de 
suas funções o Chefe de Estado é inerente à própria 
noção de República.

Tanto é verdade que, antes da proclamação da 
República, a pessoa do Imperador era “inviolável e sa-
grada”; após o ano de 1889, quando foi promulgada 
a primeira constituição republicana, todas as Cartas 
Magnas brasileiras, sem exceção, previram situações 
que implicariam a punição do Presidente da República 
por “crimes de responsabilidade”. Relembre-se que o 
povo brasileiro, em plebiscito realizado na década pas-
sada, reafirmou sua opção pela forma republicana e o 
sistema presidencialista dc governo, o que demonstra 
uma nítida preferência e tendência à manutenção do 
controle popular sobre o poder central.

Costuma-se denominar o processo de responsabi-
lização do ocupante de cargo político de impeachment. 
Trata-se de um anglicismo, definitivamente incorporado 
à linguagem popular brasileira, que acordou do “museu 
das antigüidades constitucionais”, graças ao recente 
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episódio histórico que culminou com a cassação do 
Ex-Presidente da República, Fernando Collor.

Apesar de a consciencia nacional haver per-
cebido somente na decada passada a importancia 
do impeachment, a sua origem histórica é bastante 
remota. Desde a Idade Media, na Inglaterra, ja exis-
tiam mecanismos precários de destituição das auto-
ridades. Corn o passar do tempo, o conceito evoluiu, 
galgando uma conotação peculiar em cada sistema 
que o adota.

No Brasil, a introdução do impeachment sofreu 
grande influência do sistema norte-americano, embo-
ra, obviamente, tenha adquirido a algumas particula-
ridades.

Para não se deter em considerações ociosas, su-
ficiente analisar as normas constitucionais que regeram 
o instituto a partir da Constituição de 1946, uma vez 
que a vigente lei sobre a materia (Lei nº 1.079/50) foi 
elaborada sob a égide desta Constituição.

Pois bem. Conforme o ofício n° 84, de 23 de ju-
lho de 2010, proveniente do Gabinete do Excelentís-
simo Presidente desta Augusta Casa de Leis (doc. 2 
anexo) dirigido ao Secretário de Estado da fazenda, 
não foi efetivado de maneira correta, por parte do de-
nunciado, o devido repasse do duodécimo previsto na 
Constituição Federal e Estadual a que faz este Poder 
Legislativo.

Nesse sentido, trago a baila o teor do referido 
oficio, verbis:

Senhor Secretário,
Cumprimentando Vossa Excelência, co-

municamos que o repasse referente ao mês de 
julho de 2010, foi efetuado a menos do valor 
estabelecido na Lei orgamentetria nº 760, uma 
vez que o valor real é de R$ 9.094.739,49 e 
não 4.861.930,23.

Solicitamos a gentileza em informar-nos 
a razão de não ter sido efetivado o repasse 
correto do duodécimo, bem como oficializar 
qual a data em que será creditado o valor 
pendente.

Ora, conforme verificado alhures foi repassado 
ao Poder Legislativo roraimense pouco mais de 50% 
do valor do duodécimo realmente devido sem qualquer 
explicação prévia, situado que causa, sem sombra de 
dúvida, problemas e danos a Assembleia Legislativa, 
aos Deputados Estaduais e fornecedores, os quais 
possuem obrigações a honrarem.

Nada obstante, tem-se notícia também, que a 
apresentação do Projeto de Lei Orçamentária anual 

não atendeu ao prazo previsto em lei, tendo em vista 
a solicitação de prorrogação de prazo para a apresen-
tação do referido projeto mediante o oficio n° 110/2010 
proveniente do Gabinete do Governador (doc. 3 anexo) 
cujo teor traz a lume, verbis:

Na oportunidade em cumprimento a Vos-
sa Excelência, encaminho expediente SE-
PLAN/GAB/OFÍCIO n° 1207/2010, de 30-9-
2010, oriundo da Secretaria de Estado do Pla-
nejamento e Executivo, para a apresentação do 
Projeto de Lei orçamentária Anual (LOA), para 
o exercício de 2011, diante do que, solicita-se 
prazo adicional de 30 (trinta) dias, contados a 
partir de 30 de setembro de 2010.

Na oportunidade, solicito que sejam aca-
tadas as razões expostas no expediente da 
SEPLAN, para a concessão do prazo adicio-
nal supra.

Ressalte-se que a argumentação esposada por 
parte do denunciado em relação ao atraso da propos-
ta do orçamento por este Poder Legislativo não deve 
prosperar, pois, conforme consta no item 5 do oficio n° 
68/2010 (doc. 4 anexo), a referida proposta foi apre-
sentada sim em tempo hábil.

Vejamos o teor do item 5 do mencionado ofício, 
verbis:

5 – A Assembleia Legislativa e o Poder 
Judiciário não efetuaram o lançamento de 
suas propostas orçamentárias no Sistema 
FIPLAN, segundo expressa o expediente SE-
PLAN já mencionado, o que para o Legislativo 
é fato novo, pois sua Proposta Orçamentária 
foi elaborada conforme orientações constan-
tes do Of. SEPLAN/ CGOP/ OFÍCIO CIRC. 
N° 7/2010, de 06 de agosto de 2010 e entre-
gue no prazo, no dia 31 de agosto, conforme 
documento de recebimento em nosso poder, 
devendo-se ainda considerar o fato de que a 
Seplan é Orgão responsável pela consolidação 
do Projeto de Lei Orçamentária, e em relação 
ao Poder Judiciário não nos cabe manifesta-
ção, em face aos preceitos do art. 2° caput da 
Constituição do Estado e art. 2° da Constitui-
ção da República.

É fácil perceber, portanto, que as manobras rea-
lizadas pelo denunciado desrespeitam patentemente 
o povo roraimense, os parlamentares desta Augusta 
Casa, as leis no nosso País, e não só do nosso País 
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como também as leis do nosso honroso Estado de 
Roraima.

III – Do Direito

Ora, não é preciso ser mestre em exegese jurí-
dica para perceber que as condutas do denunciado 
configuram patente crime de responsabilidade, pois, 
conforme o teor dos ofícios enviados ao Excelentíssi-
mo Presidente desta Augusta Casa, pedir prazo para 
cumprir um imperativo imediato previsto em lei e tentar 
burlar o ordenamento jurídico e, consequentemente, 
buscar subverter a obrigação do chefe do Poder Exe-
cutivo que é o de executar as leis.

A uma porque o art. 168 da Constituição da Re-
pública estabelece o seguinte, verbis:

“Os recursos correspondentes as dota-
ções orçamentárias, compreendidos os cré-
ditos suplementares e especiais, destinados 
aos órgaõs dos Poderes Legislativos e Judi-
ciário, do Ministério Público e da Defensoria 
Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 
de cada mês, em duodécimos, na forma da 
lei complementar a que se refere o art. 165, 
§9º.”:

No mesmo sentido é o que prescreve o art. 114 
da Carta Magna do Estado de Roraima, verbis:

“Os recursos correspondentes às dota-
ções orçamentárias, compreendidos os cré-
ditos suplementares e especiais, destinados 
aos órgãos dos Poderes Legislativos e Judi-
ciário, do Ministério Público e da Defensoria 
Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 
de cada mês, em duodécimos, na forma da 
lei complementar a que se refere o art. 165, 
§ 9º.”

Neste diapasão, o descumprimento do disposto 
nos artigos de lei acima citados configuram Crime de 
Responsabilidade por parte do chefe do Poder Exe-
cutivo estadual, senão vejamos.

É possível notar que o denunciado incorreu vá-
rios dispositivos da lei n° 1.079/1950, a qual define as 
condutas que caracterizam crime de responsabilida-
de, quais sejam:

Art. 4º São crimes de responsabilidade 
os atos do Presidente da República que aten-
tarem contra a Constituição Federal, e, espe-
cialmente, contra:

 ..............................................................
V – A probidade na administração;

VI – A lei orçamentária;
VII – A guarda e o legal emprego dos 

dinheiros públicos;

Art. 10. São crimes de responsabilidade 
contra a lei orçamentária:

 ..............................................................
4 – Infringir, patentemente, e de qualquer 

modo, dispositivo da lei orçamentária.

Ressalte-se por oportuno que qualquer conduta 
descrita na Lei n° 1.079/1950 pode ser atribuída aos 
Governadores e Secretários de Estado, nos termos do 
seu art. 74, senão vejamos:

Art. 74. Constituem crimes de responsa-
bilidade dos governadores dos Estados ou dos 
seus Secretários, quando por eles praticados, 
os atos definidos como crimes nesta lei.

Ademais, a Constituição do Estado de Roraima, 
em seu art. 64, inciso VI e VII, aduzem seguinte:

Art. 64. São crimes de responsabilidade 
os atos ou omissões do Governador do Estado 
que atentem contra a Constituição Federal, esta 
Constituição e, especialmente, contra:

 ..............................................................
VI – a Lei Orçamentária; e
VII – o cumprimento das Leis e das de-

cisões judiciais;

É necessário salientar que o Excelentíssimo Pre-
sidente da Assembléia. Legislativa enviou o ofício n° 
86 de 2010 reiterando o requerimento de repasse do 
valor restante do duodécimo, sendo que até a presente 
data o Secretário da Fazenda Estadual deu qualquer 
satisfação sobre o assunto.

A duas porque o denunciado, ao solicitar prazo 
de 30 dias para enviar o projeto de Lei Orçamentária 
Anual, cometeu crime de responsabilidade ao infringir 
o art. 5° da Lei Complementar n° 66, de 23 de abril de 
2003, a qual dispõe o seguinte:

Art. 5° O projeto de lei orçamentária anual 
será encaminhado ao Poder Legislativo Esta-
dual até 30 de setembro e devolvido ao Poder 
Executivo até 30 de dezembro.

Ora, a lei é clara! O Chefe do Poder Executivo tem 
a obrigação de executar as leis. Omitir-se em cumprir 
o que determina a lei a incorrer em crime de respon-
sabilidade, nos moldes do já mencionado inciso VII do 
art. 64 da Constituição do Estado de Roraima.

É imperioso, salientar que tais atitudes por par-
te do denunciado são perigosas em alto nível, pois, 
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ocasionam desequilíbrio entre os poderes Legislativo 
e Executivo; o que deve ser evitado por mandamento 
constitucional.

Nesse sentido, e o entendimento do Egrégio Su-
perior Tribunal de Justiça, verbis:

Processo
RMS nº 10181 SE
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SE-

GURANÇA 1998/0065964-1

Relator(a)
Ministro José Delgado (1105)

Órgão Julgador
Ti – PRIMEIRA TURMA

Data do Julgamento
14-11-2000

Data da Publicação/Fonte
DJ 05-2-2001 p.72 REVJMG vol. 155 p. 536
RSTJ vol. 142 p. 98

Ementa
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RE-

CURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURAN-
ÇA. REPASSE DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
PELO PODER EXECUTIVO AO LEGISLATIVO. BLO-
QUEIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO.

1. Mandado de segurança impetrado contra v. Acór-
dão que denegou segurança objetivando a 
liberação de dotação orçamentária, ao enten-
dimento de que o repasse do duodécimo do 
Poder Legislativo pelo Executivo deve ser pro-
porcional à receita efetivamente arrecadada, 
não podendo ultrapassar esse limite, sob pena 
de comprometer a disponibilidade financeira 
do município.

2. O repasse das dotações orçamentárias pelo Po-
der Executivo aos demais Poderes, nos termos 
previstos no art. 168, da Carta Magna de 1988, 
não pode ficar à mercê da vontade do Chefe do 
Executivo, sob pena de se por em risco a inde-
pendência desses Poderes, garantia inerente ao 
Estado de Direito.

3. Tal repasse, feito pelo Executivo, deve observar as 
previsões constantes na Lei Orçamentária Anual, 

a fim de garantir a independência entre os po-
deres, impedindo eventual abuso de poder por 
parte do Chefe do Executivo.

4. O quantum a ser efetivado deve ser proporcional 
à receita do ente público, até porque não se 
pode repassar mais do que concretamente foi 
arrecadado.

5. In casu, inexistem justificativas plausíveis por parte 
da autoridade coatora – Prefeito municipal, que 
motivem a insuficiente arrecadação municipal, 
não legitimando, desse modo, a diminuição do 
repasse dos duodécimos devidos à Casa Legis-
lativa que deveriam corresponder, dessa forma, 
às previsões orçamentárias.

6. Decisão objurgada que configura ilegalidade ou 
abuso de poder a ferir direito líquido e certo da 
impetrante.

7. Recurso provido.

Portanto, resta patente a ilegalidade e o abuso 
de poder perpetrado pelo denunciado, sendo que tais 
atitudes devem ser imediatamente rechaçadas por este 
Poder Legislativo que tem o dever de fiscalizar e exigir 
a probidade com a qual o Governador do Estado deve 
exercer o seu ofício.

IV – Do Pedido
Diante do exposto, requer-se de Vossa Excelên-

cia o seguinte:

a) O recebimento e autuação desta de-
núncia;

b) Seja dada encaminhamento ao pro-
cesso por crime de responsabilidade contra o 
denunciado nos moldes dos artigos 75 a 79 
da Lei n° 1.079/1950 (Lei dos Crimes de Res-
ponsabilidade), Artigo 65 da Constituição do 
Estado de Roraima e Artigos 280 a 283 do Re-
gimento Interno da Assembléia Legislativa do 
Estado de Roraima, para, ao final, ser julgado 
procedente a presente denúncia, condenado-o, 
nos termos da lei, com a consequente desti-
tuição do seu cargo (impeachment).

Nestes termos, Aguarda deferimento.
Boa Vista, 13 de outubro de 2010. – Mozarildo 

Cavalcanti, Senador da República.
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Durante o discurso do Sr. Mozarildo Ca-
valcanti, o Sr. Leomar Quintanilha deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Mão Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª será atendido. 

Leomar Quintanilha, quer usar a palavra? (Pau-
sa.) Não.

Dr. João Pedro, há alguma coisa? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Sobre 

a mesa, projetos de lei do Senado que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.)
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(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)
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(Às Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Os Projetos de Lei do Senado nº 274, 275, 276, 278, 
280, 281, 282 e 284, de 2010, que acabam de ser 
lidos, serão publicados e remetidos às Comissões 
competentes.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência comunica ao Plenário a abertura de prazo 

de cinco dias úteis, perante a Mesa, para recebimento 
de emendas aos Projetos de Lei do Senado nºs 277, 
279 e 283, de 2010, lidos anteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os 
pareceres que acabam de ser lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Foi encaminhado à publicação o Parecer nº 1.463, 
de 2010, da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, que conclui unanimemente pela rejeição, 
por inconstitucionalidade, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 61, de 2003, tendo como primeiro sig-
natário o Senador Geraldo Mesquita Júnior, que altera 
o inciso II do art. 52 e a alínea c do inciso I do art. 102 
da Constituição Federal, para transferir do Supremo 
Tribunal Federal para o Senado Federal o julgamento 
dos membros de Tribunais Superiores, nos crimes de 
responsabilidade.

A Presidência, nos termos do art. 101, § 1º, do 
Regimento Interno, determina que a matéria seja de-
finitivamente arquivada.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Foram encaminhados à publicação os Pareceres nºs 
1.465 a 1.467, de 2010, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que concluem pela rejeição das 
seguintes matérias:

– Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de 
2004, tendo como primeiro signatário o Senador 
Sérgio Zambiasi, que acrescenta § 13 ao art. 
201 da Constituição Federal, para assegurar a 
contagem do tempo exercido por estagiário ou 
bolsista para os fins de fruição de aposentadoria 
e outros benefícios previdenciários;

– Proposta de Emenda à Constituição nº 3, de 2006, 
tendo como primeiro signatário o Senador Ney 
Suassuna, que acrescenta parágrafo único ao 
art. 83 da Constituição Federal para instituir fé-
rias para o Presidente da República; e

– Proposta de Emenda à Constituição nº 85, de 
2007, tendo como primeiro signatário o Sena-
dor Paulo Paim, que altera o art. 201 da Cons-
tituição para instituir hipótese de aposentadoria 
proporcional no âmbito do regime geral de pre-
vidência social.
A Presidência comunica ao Plenário que, nos 

termos do art. 372, combinado com o art. 254 do Re-
gimento Interno, abrirá o prazo de dois dias úteis para 
interposição de recurso, assinado por no mínimo um 
décimo da composição do Senado, no sentido da con-
tinuação da tramitação das matérias.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu o Ofício nº 161, de 2010, do Pre-
sidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
comunicando a aprovação, em caráter terminativo, do 
Projeto de Lei do Senado nº 197, de 2004.

É o seguinte o Ofício:

OF. No 161/2010/CE

Brasília, 9 de novembro de 2010

Assunto: matéria adotada pela Comissão

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 294, combinado com o art. 

91, § 2o, do Regimento Interno do Senado Federal, co-
munico a Vossa Excelência que, na reunião realizada 
nesta data, o Substitutivo de autoria de Sua Excelên-
cia, o Senhor Senador Flávio Arns, ao Projeto de Lei 
do Senado no 197, de 2004, do Excelentíssimo Senhor 
Senador Sérgio Zambiasi, que “Altera o parágrafo úni-
co do art. 4o da Lei no 10.845, de 5 de março de 2004. 
(Dispõe sobre os recursos do Programa de Comple-
mentação ao Atendimento Educacional Especializado 
aos Portadores de Deficiência – PAED)”, foi dado como 
definitivamente adotado pela Comissão.

Atenciosamente, Senadora Fátima Cleide, Presi-
dente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Com referência ao Ofício nº 161, de 2010, fica aberto o 
prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, 
nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Inter-
no, por um décimo da composição da Casa, para que 
a matéria seja apreciada pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu os seguintes Avisos do Tribunal 
de Contas da União:

– nº 76, de 2010 (nº 1.847/2010, na origem), que enca-
minha cópia do Acórdão nº 2.797/2010-TCU, bem 
como do Relatório e do Voto que o fundamentam, 
referente ao acompanhamento da operação de 
crédito autorizada pela Resolução nº 33/2009, 
do Senado Federal (TC 023.777/2009-9);

– nº 77, de 2010 (nº 1.864/2010, na origem), que enca-
minha cópia do Acórdão nº 2.840/2010-TCU, bem 
como do Relatório e do Voto que o fundamentam, 
referente ao acompanhamento da operação de 
crédito autorizada pela Resolução nº 17/2010, 
do Senado Federal (TC 015.651/2010-0);

– nº 78, de 2010 (nº 1.866/2010, na origem), que enca-
minha cópia do Acórdão nº 2.841/2010-TCU, bem 
como do Relatório e do Voto que o fundamentam, 
referente ao acompanhamento da operação de 
crédito autorizada pela Resolução nº 14/2009, do 
Senado Federal (TC 016.782/2009-9); e

– nº 79, de 2010 (nº 1.868/2010, na origem), que enca-
minha cópia do Acórdão nº 2.842/2010-TCU, bem 
como do Relatório e do Voto que o fundamentam, 
referente ao acompanhamento da operação de 
crédito autorizada pela Resolução nº 30/2009, 
do Senado Federal (TC 023.783/2009-6).
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São os seguintes os Avisos:

AVISO No 76/2010

Aviso no 1847 – Seses –TCU-Plenário

Brasília-DF, 20 de outubro de 2010

A Sua Excelência, o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal  
Praça dos Três Poderes, Senado Federal
Brasília – DF

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-

mento, em atenção ao ofício no 2.172, de 7-10-2009, 
cópia do Acórdão proferido nos autos do processo no 

TC 23,777/2009-9, pelo Plenário desta Corte na Sessão 
Ordinária de 20-10-2010, acompanhado do Relatório 
e do Voto que o fundamentam.

Atenciosamente, Ubiratan Aguiar, Presidente.

AVISO No 77/2010

Aviso no 1.864-Seses – TCU-Plenário

Brasília-DF, 27 de outubro de 2010

A Sua Excelência, o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Senado Federal
Brasília – DF

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-

mento, em atenção ao ofício no 1.029, de 2-6-2010, 
cópia do Acórdão proferido nos autos do processo no 
TC 15.651/2010, pelo Plenário desta Corte na Sessão 
Ordinária de 27-10-2010, acompanhado do Relatório 
e do Voto que o fundamentam.

Atenciosamente, Ubiratan Aguiar, Presidente.

AVISO Nº 78/2010

Aviso nº 1.866-Seses – TCU-Plenário

Brasília-DF, 27 de novembro de 2010

A Sua Excelência, o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Senado Federal
Brasília – DF

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-

mento, em atenção ao Ofício nº 1.506, de 21-7-2009, 
cópia do Acórdão proferido nos autos do processo 

nº TC 016.782/2009-9, pelo Plenário desta Corte na 
Sessão Ordinária de 27-10-2010, acompanhado do 
Relatório e do Voto que o fundamentam.

Atenciosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente.

AVISO Nº 79/2010

Aviso nº 1.868-Seses-TCU-Plenário

Brasília-DF, 27 de outubro de 2010

A Sua Excelência, o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Senado Federal
Brasília – DF

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-

mento, em atenção ao Ofício nº 2.166, de 7-10-2009, 
cópia do Acórdão proferido nos autos do processo 
nº TC 023.783/2009-6, pelo Plenário desta Corte na 
Sessão Ordinária de 27-10-2010, acompanhado do 
Relatório e do Voto que o fundamentam.

Atenciosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– Os Avisos, apensados aos processados das res-
pectivas Resoluções, vão à Comissão de Assuntos 
Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O Sr. 
Senador Alvaro Dias enviou discurso à Mesa, para ser pu-
blicado na forma do disposto no art. 203, combinado com 
o inciso I e o § 2º do art. 210, do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanha-

mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, ocupo a tribuna, neste momento, para fazer 
o registro de várias matérias sobre o mesmo assunto, 
publicadas pela imprensa brasileira no período de 12 
a 15 de setembro de 2010.

As matérias destacam o envolvimento do filho da 
Ministra Erenice Guerra, Chefe da Casa Civil, em um es-
quema de lobby que conta com a ajuda da mãe para atrair 
empresários interessados em contatos com o Governo.

Sr. Presidente, requeiro que as matérias acima 
citadas sejam consideradas parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passem a constar dos Anais 
do Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Nada mais havendo a tratar, está encerrada esta ses-
são do Senado da República de 11 de novembro. Foi 
a 181ª Sessão Deliberativa Ordinária do Senado da 
República do Brasil.

O painel acusa a presença de 55 Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Está encerrada a sessão do Senado da República do 

Brasil.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 13 

minutos.)
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(Inicia-se a Sessão às 9 horas e 19 minu-

tos e encerra-se às 11 horas e 12 minutos.)

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Há número regimental. Declaro aberta 

a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Sobre a mesa, parecer que passo a 
ler.

É lido o seguinte:

Ata da 182ª Sessão, Não Deliberativa 
em 12 de novembro de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência da Sra. Serys Slhessarenko e do Sr. Mozarildo Cavalcanti
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – O parecer que acaba de ser lido vai à 
publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência comunica ao Plenário 
que, uma vez findo o prazo fixado no parágrafo único 
do art. 254 do Regimento Interno, sem interposição do 
recurso ali previsto, determinou o arquivamento defi-
nitivo das seguintes matérias:

– Proposta de Emenda à Constituição nº 8, de 2003, 
tendo como primeiro signatário o Senador Pau-
lo Octávio, que aperfeiçoa o Sistema Tributário 
Nacional e o financiamento da Seguridade So-
cial, estabelece normas de transição e dá outras 
providências; 

– Proposta de Emenda à Constituição nº 46, de 
2003, tendo como primeira signatária a Senadora 
Ana Júlia Carepa, que altera o Sistema Tributário 
Nacional e dá outras providências; e 

– Proposta de Emenda à Constituição nº 2, de 2004, 
tendo como primeiro signatário o Senador Paulo 
Paim, que altera os arts. 102 e 105 e acrescenta 
parágrafo ao art. 111 da Constituição Federal, 
para restringir a utilização dos recursos extraor-
dinário, especial e de revista. 

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência comunica ao Plenário 
que recebeu o Recurso nº 17, de 2010, interposto no 
prazo regimental, no sentido de que continue a trami-

tação do Projeto de Lei da Câmara nº 157, de 2008 (nº 
7.356/2006, na Casa de origem, do Deputado Geraldo 
Resende), que acrescenta dispositivo à Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre o aviso de ven-
cimento da Carteira Nacional de Habilitação. 

É o seguinte o Recurso:

RECURSO Nº 17, DE 2010

PROJETO DE LEI DA CÂMARA NO 157, DE 2008 
(Do Deputado Geraldo Resende)

Acrescenta dispositivo à Lei no 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro, para dispor 
sobre o envio de vencimento da Carteira 
Nacional de Habilitação.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 254, parágrafo único, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, venho apresen-
tar Recurso ao Plenário, da decisão da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania – CCJC desta casa, 
que rejeitou o Projeto de Lei da Câmara no 157/2008, 
de autoria do Excelentíssimo Senhor Deputado Geral-
do Resende, contrariando parecer do Excelentíssimo 
Relator, Senador Eliseu Resende.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2010, 
– Senador Delcídio Amaral.
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Justificação

O Projeto de Lei da Câmara no 157, de 2008, de 
autoria do nobre Deputado Geraldo Resende, deter-
mina aos órgãos executivos de trânsito dos Estados e 
do Distrito Federal, que enviem via postal, com trinta 
dias de antecedência, aviso de vencimento da vali-
dade da Carteira Nacional de Habilitação a todos os 
condutores cadastrados no RENACH, com endereço 
na Respectiva Unidade da Federação.

A Proposta tramitou na Casa de origem sob o no 
7.356/2006, onde foi analisada pela Comissão de Via-
ção e Transportes, recebendo parecer unânime pela 
aprovação e pela Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, onde também recebeu parecer unâni-
me, pela Constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa.

Trazida à análise desta casa, a proposta foi dis-
tribuída à Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, CCJC, sendo designado como Relator o nobre 
Senador Eliseu Resende, que apresentou relatório 
favorável, proferindo parecer pela constitucionalidade, 
juridicidade e adequada técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação da matéria, enaltecendo a iniciativa do 
nobre deputado autor.

Em reunião da Comissão, realizada no último 
dia 3 de novembro, o nobre Senador Demóstenes 
Torres avocou a relatoria do Projeto, em substituição 
ao também nobre Senador Eliseu Resende, reformu-
lando o relatório e apresentado parecer contrário à 
matéria, sob o argumento de que a emissão de aviso 
geraria despesas ao Erário, para avisar ao cidadão de 
algo que ele deve estar sabendo. O Relatório foi então 
aprovado pela CCJC.

Com todas as venhas, tomo a liberdade de discor-
dar do nobre Senador Demóstenes Torres, para apoiar 
o relatório do Senador Eliseu Resende.

Com as facilidades trazidas pela informática, a 
emissão de uma simples correspondência poderia 
perfeitamente ser feita sem maiores contratempos aos 
órgãos de trânsito.

Além disso, os custos para a emissão de tal cor-
respondência seriam irrisórios à administração pública, 
ao tempo que evitaria enormes transtornos ao cidadão 
que, muitas vezes por esquecimento, é submetido a 
elevadas multas, além de ter recolhido o documento 
de habilitação e ter o veículo retido, visto que o fato 
constitui infração de trânsito gravíssima.

Quanto à obrigação do cidadão em controlar a 
validade da sua Carteira Nacional de Habilitação, con-
cordo com o Senador Demóstenes Torres, por outro 
lado, não acredito que a grande maioria dos cidadãos 
brasileiros que perdem o prazo de renovação, ande 

com a carteira vencida por opção, e sim por esque-
cimento.

Acredito, como o autor da proposta, Deputado 
Geraldo Resende, que o longo prazo de validade da 
carteira nacional de habilitação, aliado ao ritmo acele-
rado da vida moderna contribuam em muito para isso, 
o que poderia ser resolvido em grande parte pela emis-
são do aviso proposta pelo nobre deputado.

Ante ao exposto, manifesto minha posição contrá-
ria ao parecer do Senador Demóstenes Torres, aprova-
do na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
dando total apoio ao parecer vencido, apresentado pelo 
Senador Elizeu Rezende, motivo pelo qual apresento 
o presente recurso, esperando contar com o apoio dos 
nobres colegas para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 2010 – 
Senador Delcídio Amaral.

RECURSO ao Plenário, da decisão da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJC des-
ta casa, que rejeitou o Projeto de Lei da Câmara no 
157/2008, de autoria do Excelentíssimo Senhor De-
putado Geraldo Resende, contrariando parecer do 
Excelentíssimo Relator, Senador Eliseu Rezende. – 
Senador Eliseu Rezende – Senador Magno Malta 
– Senador Neuto de Conto – Senador Renato Ca-
sagrande – Senador Cristovam Buarque – Senador 
Inácio Arruda – Senador Gerson Camata – Senador 
Valter Pereira.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A matéria ficará sobre a Mesa durante 
cinco dias úteis para recebimento de emendas, nos 
termos do art. 235, II, e, do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência recebeu o Ofício nº 301, 
DE 2010, da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, comunicando a aprovação de Substitutivo ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 67, de 2009. 

É o seguinte o ofício:

OFÍCIO No 301/10-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 10 de novembro de 2010

Assunto: Turno Suplementar.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em Reunião 

Ordinária realizada nesta data, esta Comissão aprovou 
o Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara no 67, de 
2009, de autoria do Deputado Vic Pires Franco, que 
“Altera a Lei no 7.565, de 19 de dezembro de 1986, 
que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica 
(obriga as concessionárias de serviço aéreo a divulgar 
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nota oficial, em 90 dias após a ocorrência de acidente 
aéreo com vítimas)”.

A matéria será incluída na pauta da próxima 
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos 
termos do disposto no art. 282, combinado com o art. 
92, do Regimento Interno do Senado Federal.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, Senador Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Com referência ao ofício lido, a Presi-
dência comunica ao Plenário que à matéria poderão 
ser oferecidas emendas até o encerramento da dis-
cussão, no turno suplementar, perante a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência recebeu o Ofício nº 306, 
DE 2010, da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, comunicando a aprovação de Substitutivo ao 
Projeto de Lei do Senado nº 477, de 2009. 

É o seguinte o ofício:

OFÍCIO Nº 306/2010-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 10 de novembro de 2010

Assunto: Turno Suplementar

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em Reunião 

Ordinária realizada nesta data, esta Comissão apro-
vou o Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado no 477, 
de 2009, de autoria do Senador Gerson Camata, que 
“Dispõe sobre a responsabilidade das empresas que 
tenham em sua atividade a venda e a instalação de 
vidros automotivos pela destinação final ou pela reci-
clagem dos produtos inservíveis”.

A matéria será incluída na pauta da próxima 
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos 
termos do disposto no art. 282, combinado com o art. 
92, do Regimento Interno do Senado Federal.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, Senador Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.  

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Com referência ao ofício lido, a Presi-
dência comunica ao Plenário que à matéria poderão 
ser oferecidas emendas até o encerramento da dis-

cussão, no turno suplementar, perante a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência comunica ao Plenário que 
recebeu o Aviso nº 33, de 2010-CN (Aviso nº 1098-GP/
TCU/2010, na origem), do Presidente do Tribunal de 
Contas da União, encaminhando o Relatório de Gestão 
Fiscal daquele Tribunal, referente ao 1º quadrimestre 
do exercício de 2010.

Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação da matéria:

Leitura: 12-11-2010
até 17/11 prazo para publicação e distribuição dos 

avulsos da matéria;
até 2/12 prazo para apresentação de relatório;
até 9/12 prazo para apresentação de emendas ao 

relatório; e
até 16/12 prazo para apresentação, publicação, distri-

buição e votação do relatório e encaminhamen-
to do parecer da CMO à Mesa do Congresso 
Nacional.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 13 de novembro do corrente.

O Aviso será encaminhado à Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

É o seguinte o Aviso:

AVISO Nº 33, DE 2010-CN

Aviso no 1.098-GP/TCU

Brasília, 8 de novembro de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Congresso Nacional
Brasília-DF

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

Em atendimento ao art. 122 da Lei no 12.017, 
de 12 de agosto de 2009, c/c o art. 5o, inciso I, da Lei 
no 10.028, de 19 de outubro de 2000, encaminho a 
Vossa Excelência o Relatório de Gestão Fiscal deste 
Tribunal, referente ao 1o quadrimestre do exercício de 
2010, publicado no Diário Oficial da União no 101, de 
28-5-2010, Seção I, página 212.

Respeitosamente, – Ubiratan Aguiar, Presi-
dente.
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LEGISLAÇÃO CITADA

....................................................................................

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Estatui Normas Gerais de Direito Fi-
nanceiro para elaboração e controle dos or-
çamentos e balanços da União, dos Estados, 
dos Municípios e do Distrito Federal.

....................................................................................
Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:
(...)
II – as despesas nele legalmente empenhadas.
(...)
Art. 63. A Liquidação da despesa consiste na 

verificação do direito adquirido pelo credor tendo por 
base os títulos e documentos comprobatórios do res-
pectivo crédito.

§ 1º Essa verificação tem por fim apurar:
I – a origem e o objeto do que se deve pagar;
II – a importância exata a pagar;
III – a que se deve pagar a importância, para ex-

tinguir a obrigação.
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos 

feitos ou serviços prestados terá por base:
I – o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
II – a nota de empenho;
III – os comprovantes da entrega de material ou 

da prestação efetiva do serviço.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

....................................................................................
Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anu-

almente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de 
julho e de 1o de agosto a 22 de dezembro. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional no 50, de 2006)

(...)
§ 6o A convocação extraordinária do Congresso 

Nacional far-se-á: (Redação dada pela Emenda Cons-
titucional no 50, de 2006)

I – pelo Presidente do Senado Federal, em caso 
de decretação de estado de defesa ou de intervenção 
federal, de pedido de autorização para a decretação 
de estado de sítio e para o compromisso e a posse 
do Presidente e do Vice-Presidente– Presidente da 
República;

II – pelo Presidente da República, pelos Presiden-
tes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal 
ou a requerimento da maioria dos membros de ambas 
as Casas, em caso de urgência ou interesse público 
relevante, em todas as hipóteses deste inciso com a 
aprovação da maioria absoluta de cada uma das Casas 

do Congresso Nacional. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional no 50, de 2006)
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR No 101, 
DE 4 DE MAIO DE 2000

Estabelece normas de finanças públi-
cas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, 

entende-se como despesa total com pessoal: o soma-
tório dos gastos do ente da Federação com os ativos, 
os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos 
eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, milita-
res e de membros de Poder, com quaisquer espécies 
remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, 
fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentado-
ria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratifica-
ções, horas extras e vantagens pessoais de qualquer 
natureza, bem como encargos sociais e contribuições 
recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

§ 1o Os valores dos contratos de terceirização de 
mão-de-obra que se referem à substituição de servido-
res e empregados públicos serão contabilizados como 
“Outras Despesas de Pessoal”.
....................................................................................

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 
169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em 
cada período de apuração e em cada ente da Fede-
ração, não poderá exceder os percentuais da receita 
corrente líquida, a seguir discriminados:

I – União: 50% (cinquenta por cento):
II – Estados: 60% (sessenta por cento);
III – Municípios: 60% (sessenta por cento).
§ 1o Na verificação do atendimento dos limites 

definidos neste artigo, não serão computadas as des-
pesas:

I – de indenização por demissão de servidores 
ou empregados;

II – relativas a incentivos à demissão voluntária;
III – derivadas da aplicação do disposto no inciso 

II do § 6o do art. 57 da Constituição;
IV – decorrentes de decisão judicial e da com-

petência de período anterior ao da apuração a que se 
refere o § 2o do art. 18;

V – com pessoal, do Distrito Federal e dos Es-
tados do Amapá e Roraima, custeadas com recursos 
transferidos pela União na forma dos incisos XIII e 
XIV do art. 21 da Constituição e do art. 31 da Emenda 
Constitucional no 19;

VI – com inativos, ainda que por intermédio de fun-
do específico, custeadas por recursos provenientes:
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da arrecadação de contribuições dos segura-
dos;

da compensação financeira de que trata o § 9o 
do  art. 201 da Constituição;

das demais receitas diretamente arrecadadas 
por fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o produ-
to da alienação de bens, direitos e ativos, bem como 
seu superávit financeiro.
....................................................................................

Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 
não poderá exceder os seguintes percentuais:

I – na esfera federal:
a) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cen-

to) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas 
da União;

b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;
c) 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por 

cento) para o Executivo, destacando-se 3% (três por 
cento) para as despesas com pessoal decorrentes do 
que dispõem os incisos XIII e XIV do art. 21 da Cons-
tituição e o art. 31 da Emenda Constitucional no 19, 
repartidos de forma proporcional à média das despe-
sas relativas a cada um destes dispositivos, em per-
centual da receita corrente líquida, verificadas nos três 
exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da 
publicação desta Lei Complementar;

d) 0,6% (seis décimos por cento) para o Minis-
tério Público da União;

II – na esfera estadual;
a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído 

o Tribunal de Contas do Estado;   
b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;
c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Exe-

cutivo;
d) 2% (dois por cento) para o Ministério Público 

dos Estados;
III – na esfera municipal:
6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o 

Tribunal de Contas do Município, quando houver;
54% (cinquenta e quatro por cento) para o Exe-

cutivo.
....................................................................................

Art. 55. O relatório conterá:
I – comparativo com os limites de que trata esta 

Lei Complementar, dos seguintes montantes:
a) despesa total com pessoal, distinguindo a com 

inativos e pensionistas;
b) dívidas consolidada e mobiliária;
c) concessão de garantias;
d) operações de crédito, inclusive por antecipa-

ção de receitas;
e) despesas de que trata o inciso II do art. 4º;

II – indicação das medidas corretivas adotadas 
ou a adotar, se ultrapassado qualquer dos limites;

III – demonstrativo, no último quadrimestre:
do montante das disponibilidades de caixa em 

trinta e um de dezembro;
da inscrição em restos a pagar, das despesas:
Liquidadas;
Empenhadas e não liquidadas, inscritas por aten-

derem a uma das condições do inciso II do art. 41;
Empenhadas e não liquidadas, inscritas até o li-

mite do saldo das disponibilidades de caixa;
Não inscritas, por falta de disponibilidade de caixa 

e cujos empenhos foram cancelados;
Do cumprimento do disposto no inciso II e na 

alínea b do inciso IV do art. 38.
§ 1º O relatório dos titulares dos órgãos mencio-

nados nos incisos II, III e IV, do art. 54, conterá apenas 
as informações relativas a alínea a do inciso I, e os 
documentos referidos nos incisos II e III.
....................................................................................

(À Comissão Mista de Planos, Orçamen-
tos Públicos e Fiscalização.)

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência comunica ao Plenário 
que recebeu o Aviso no 2017-Seses-TCU-Plenário, 
do Presidente do Tribunal de Contas da União, enca-
minhando ao Congresso Nacional cópia do Acórdão 
nº 2992/2010-TCU-Plenário, que trata da consolida-
ção dos Levantamentos de Auditoria realizados por 
aquele Tribunal em 2010, com o objetivo de verificar a 
correta aplicação de recursos federais em obras pú-
blicas e prestar informações ao Congresso Nacional, 
visando a subsidiar a aprovação e o acompanhamento 
da Lei Orçamentária Anual de 2011, nos termos fixa-
dos pelo art. 97 da Lei nº 12.309/2010, de 09/08/2010 
(LDO/2011).

Acompanham o Aviso quatro volumes e três 
CDs.

É o seguinte o Aviso:

AVISO Nº 2.017-SESES-TCU-PLENÁRIO

Brasília-DF, 9 de novembro de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Congresso Nacional
Praça dos Três Poderes, Senado Federal
Brasília-DF

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen-
to, cópia do Acórdão proferido nos autos do processo 
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no TC 027.472/2009-4, pelo Plenário desta Corte na 
Sessão Extraordinária de 9-11-2010, acompanhado do 
Relatório e do Voto que o fundamentam bem como das 
informações constante dos Anexos 1 a 5.

Respeitosamente, Ubiratan Aguiar, Presi-
dente.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – O Aviso vai à Comissão Mista de Pla-
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, a fim de 
ser juntado ao processado do Projeto de Lei nº 59, de 
2010-CN, que “Estima a receita e fixa a despesa da 
União para o exercício financeiro de 2011”. 

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Como primeira inscrita desta sessão, 
para que eu faça uso da palavra, convido o Senador 
Mozarildo Cavalcanti para que a presida.

A Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Pre-
sidente, deixa a cadeira da Presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Com a palavra, portanto, como primeira ora-
dora, a Senadora Serys Slhessarenko.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Sena-
doras, senhores e senhoras que nos veem e que nos 
ouvem, mais uma vez vamos falar sobre essa riqueza 
com que o nosso País foi e está sendo abençoado, 
que o pré-sal. 

Vou tratar, senhores e senhoras, ainda que par-
cialmente, mais uma vez, do pré-sal, e mais especifi-
camente do Fundo Social, matéria que tramita na Câ-
mara dos Deputados e de cuja aprovação precisamos 
dar conta ainda este ano. Felizmente, li que este tam-
bém é o pensamento do Presidente em exercício da 
Câmara dos Deputados, Deputado Marco Maia, meu 
companheiro petista do Rio Grande do Sul, que neste 
dia 10, quinta-feira, afirmou que são duas as priorida-
des de votação no Congresso até o fim do ano. Uma 
delas é o Orçamento Geral da União para 2011 e a 
outra prioridade são os projetos que tratam do pré-sal. 
São duas matérias importantíssimas, e precisamos 
acelerar suas aprovações.

O pré-sal, esse verdadeiro bilhete premiado, é o 
passaporte para um futuro promissor que queremos 
de mais prosperidade, principalmente para as futuras 
gerações do nosso País. Estamos, Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras e Srs. Senadores, diante de uma riqueza 
fantástica, que surpreendeu o restante do planeta. Ve-
jam que os reservatórios brasileiros nesta camada estão 

a aproximadamente 7 mil metros de profundidade, em 
uma faixa que se estende por cerca de 800 quilôme-
tros entre o Espírito Santo e Santa Catarina. É sobre 
essa riqueza que deveremos nos dedicar com muito 
afinco, a qual precisamos avaliar muito bem.

Destaco, senhoras e senhores, alguns aspectos 
que considero os mais relevantes.

Diante das descobertas do pré-sal, dentre os as-
pectos a serem avaliados pelo Estado brasileiro para 
formulação do novo marco regulatório estão a extensão 
do controle da produção que se deseja implantar e os 
meios necessários para se atingir os objetivos preten-
didos com esse controle. No Brasil, o propósito de tal 
controle seria o de viabilizar o mais eficiente aproveita-
mento dos recursos energéticos nacionais, bem como 
o atendimento do interesse nacional no que se refere 
ao suprimento do mercado interno e preservação dos 
recursos estratégicos.

Um outro aspecto é que precisamos nos pre-
parar para o que virá como desafio, pois, no futuro, a 
depender dos volumes de petróleo que venham a ser 
disponibilizados para exportação, a formação e con-
trole de preços poderão vir a fazer parte do propósito 
de controle da produção pelo Estado brasileiro. 

É certo que sobre essa matéria do pré-sal já 
caminhamos bem e, tenho a impressão, no caminho 
certo. Basta destacar que, dos quatro projetos que 
compõem o marco regulatório do pré-sal, dois já fo-
ram aprovados no Senado Federal e na Câmara (o da 
Capitalização e o que cria a empresa Pré-Sal Petróleo 
S.A.) e já viraram lei. Mas o que julgo mais importante, 
aquele que poderá lançar os benefícios dessa riqueza 
a toda a Nação brasileira e seu povo, ainda está em 
tramitação na Câmara dos Deputados. É o do Fundo 
Social, aquele que define, dentre outros temas, o mo-
delo de partilha. 

Acertadamente, nossa Presidenta eleita, Dilma 
Rousseff, assegurou, ainda durante a campanha, que 
os blocos de petróleo que estão na camada do pré-
sal só serão licitados após aprovação pelo Congresso 
Nacional do modelo de partilha de produção. Penso, 
Sr. Presidente, que este é o caminho certo.

Substituta do atual modelo de concessão, a pro-
posta de partilha prevê que a União receberá parte do 
petróleo que for explorado ainda que a Petrobras seja 
a única operadora, tendo participação mínima de 30% 
nos consórcios que ganharem o direito de exploração 
dos campos.

A Presidenta Dilma Rousseff entende – eu tam-
bém entendo assim – que o mais importante projeto 
que compõe o pré-sal é o do modelo de partilha. E, 
convenhamos, nossa Presidenta tem toda autoridade 
para fazer essa defesa, pois como Ministra-Chefe da 
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Casa Civil participou da elaboração de cada artigo 
das leis do pré-sal e, com mais dedicação ainda, do 
fundo social.

O fundo social, senhores e senhoras, tem por 
objetivo a constituição de uma poupança pública de 
longo prazo, o oferecimento de fonte de recursos para 
o desenvolvimento social e regional, com a finalidade 
de evitar a chamada “doença holandesa” e a “maldi-
ção dos recursos”, ou seja, que o nosso petróleo seja 
uma riqueza de todos os brasileiros e brasileiras e que 
possa colocar nosso País com uma economia forte e 
sustentável, com distribuição de renda, boa educação, 
pleno emprego. É isso o que prevê o fundo social, cons-
truído por Dilma e Lula.

O texto da lei demonstra essa preocupação de 
nosso Governo com a utilização do pré-sal para ala-
vancar o desenvolvimento social de nosso País. Quero 
destacar aqui o art. 47, que cria o Fundo Social.

Art. 47. É criado o Fundo Social (FS), 
de natureza contábil e financeira, vinculado à 
Presidência da República, com a finalidade de 
constituir fonte de recursos para o desenvolvi-
mento social e regional, na forma de programas 
e projetos nas áreas de combate à pobreza e 
de desenvolvimento:

I – da educação;
II – da cultura;
III – do esporte;
IV – da saúde pública;
V – da previdência;
VI – da ciência e tecnologia;
VII – do meio ambiente;
VIII – de mitigação e adaptação às mu-

danças climáticas. [item, aliás, sobre o qual 
discorri ontem, em discurso, nesta tribuna, de 
forma até bastante longa.]

§ 1º – Os programas e projetos de que 
trata o caput observarão o Plano Plurianual 
(PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
e as respectivas dotações consignadas na Lei 
Orçamentária Anual (LOA).

§ 2º – Do total da receita auferida pelo 
Fundo de que trata o caput, 50% devem ser 
aplicados em programas direcionados ao de-
senvolvimento da educação pública básica e 
superior, sendo o mínimo de 80% destinado 
à educação básica e infantil.

Senhoras e senhores, a educação, que sempre 
foi considerada uma área complicada, muitas vezes 
até esquecida, que recebe poucos recursos, recursos 
insuficientes, agora terá aportes vultosos, principal-

mente na educação básica, construindo a base para 
o fortalecimento do ensino superior.

O pré-sal, como demonstra o art. 47, não signifi-
cará apenas desenvolvimento econômico. Finalmente, 
o capital será colocado a favor do desenvolvimento 
social.

Essa é a marca de um Governo com forte com-
promisso com o desenvolvimento social, com a nossa 
gente, com o povo brasileiro e que continuará a ter esse 
foco pelos próximos quatro anos, com certeza.

Por conseguinte...
O Sr. Leomar Quintanilha (PMDB – TO) – Sena-

dora Serys, V. Exª poderia me conceder um aparte?
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 

MT) – Um aparte ao Senador Quintanilha.
O Sr. Leomar Quintanilha (PMDB – TO) – Ouço 

com atenção o pronunciamento de V. Exª, que traz 
à tona um tema que tem requerido forte atenção de 
muitas instituições públicas brasileiras, de muitas ins-
tituições privadas, despertado o interesse da própria 
população e despertado o interesse desta Casa, do 
Congresso Nacional. Se o pré-sal é isso tudo que ima-
ginamos ser, ou seja, um recurso natural imensurável, 
se o pré-sal é aquilo que todos esperamos dele, algo 
que vai ampliar sobremodo as receitas nacionais, e 
se o pré-sal vai produzir os efeitos que a população 
anseia, espera e necessita, que cada cidadão possa 
efetivamente usufruir dos benefícios que esse recur-
so natural tão forte e tão rico trará à Nação brasileira, 
porque nós sabemos que há outros países detentores 
de reservas imensas de petróleo e, no entanto, seu 
estágio de desenvolvimento é sofrível e a condição de 
vida da sua população também é de intensa penúria. O 
que esperamos – e isso tem promovido debates como 
o que V. Exª agora estimula – é que o povo brasilei-
ro, através da sua representação mais legítima, que 
é o Congresso Nacional, possa efetivamente discutir, 
participar de como será não somente o prospectado, 
mas, sobretudo, como será utilizado esse recurso de 
modo que possa trazer um benefício maior ao anôni-
mo, ao desempregado, ao operário, àquele que ainda 
luta ainda para conseguir construir sua casa, a casa 
própria para abrigar seus familiares. É de se esperar 
que seja, realmente, uma riqueza nacional, que pos-
sa produzir resultados nacionais, democráticos, com 
a participação de todos. Tenho segurança de que a 
discussão que V. Exª traz é importante, e esta Casa 
haverá de continuar discutindo de modo a buscar a 
melhor solução esperada pelo povo brasileiro.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Obrigada, Senador Quintanilha. As referências 
que o senhor faz são realmente fundamentais. Como 
o senhor reforçou, e eu também já havia colocado de 
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forma rápida, o importante dessa riqueza toda é que 
ela seja partilhada por todos os brasileiros, especial-
mente por aqueles mais despossuídos, que precisam 
de casa, de saneamento básico, de educação de qua-
lidade, de saúde pública e tudo mais. 

Como eu mesma já falei aqui, e vou até repetir, o 
art. 47 do Fundo Social coloca com bastante clareza o 
porquê desse fundo. Mas, além da lei, como o senhor 
também colocou muito bem, é um papel nosso, e nós 
já aprovamos parte, como, por exemplo, a capitaliza-
ção. Dois projetos foram aprovados, e temos ainda 
mais dois, especialmente com relação à importância 
que tem a aprovação do Fundo Social – e espero que 
isso aconteça ainda este ano. Mas esse artigo do Fun-
do Social traz em seu bojo a finalidade desse fundo, 
que é a de constituir fonte de recursos para o desen-
volvimento social e regional na forma de programas e 
projetos nas áreas de combate à pobreza.

Quer dizer, bem dentro da sua colocação, fazer 
com que a qualidade de vida dos brasileiros e brasi-
leiras melhore, que haja casa, que haja trabalho, que 
haja distribuição de renda. E aí estão elencados todos 
aqueles aspectos que devem ser priorizados com esse 
recurso do Fundo: educação, cultura, esporte, saúde, 
previdência, ciência e tecnologia, meio ambiente e 
mitigação e adaptação às mudanças climáticas, es-
pecialmente na parte de educação. Quer dizer, do to-
tal da receita auferida pelo Fundo, 50% devem ir para 
educação, devem ser aplicados em programas dire-
cionados ao desenvolvimento da educação pública 
básica e superior, sendo, no mínimo, 80% destinados 
à educação básica e infantil.

Senador Quintanilha, Senador Mozarildo, que 
preside esta sessão, como políticos, estamos sempre 
ouvindo, fazendo discursos, falando, nos interessan-
do, lutando e buscando no sentido de que a educação 
avance, a fim de preparar nossas crianças, nossos jo-
vens e adultos. Eu diria que o estímulo que o Gover-
no Lula vem dando à educação infantil, às creches de 
educação infantil, em termos de fazer com que nossas 
crianças, desde tenra idade, desde muito pequeninas, 
tenham esse apoio na sua formação, na sua condição 
de vida, é muito importante. Sabemos que os recursos 
são parcos. Por isso acreditamos que, com o Fundo 
Social advindo do pré-sal, essa questão realmente vai 
dar um salto de qualidade ímpar na vida dos brasileiros 
e brasileiras na história do Brasil.

Inclusive, a nossa Presidenta Dilma Rousseff, em 
campanha, falou muito da criação de seis mil creches 
no Brasil. Alguns diziam: “Mas já existem muitas cre-
ches!”. Não existem não. São poucas as creches. E não 
só são poucas como a qualidade daquelas existentes 
precisa melhorar mais e mais. Precisa de pessoal bem 

preparado, com condições de trabalho, o preparo da 
própria creche, a estrutura dela como um todo, para 
receber nossas crianças, para que nossas crianças 
realmente sejam muito protegidas e bem cuidadas 
durante o tempo em que estiverem nas creches.

Como 80% desses recursos irão para a educação 
básica, repito o aquilo que eu não me canso de falar: 
eu estou Senadora, mas sou professora. Vinte e seis 
anos em sala de aula em uma universidade federal – 
eu sempre fui professora em escola pública – é tempo 
de serviço. O processo de ensino/aprendizagem é um 
vai e volta: você ensina, mas você aprende o tempo 
inteiro também. Isso nos leva ao entendimento da im-
portância da educação de qualidade.

E o que é essa educação de qualidade de que 
falamos tanto? Educação, para ser de qualidade, pre-
cisa realmente de ter condições que vão do preparo 
de nossos profissionais, condições dignas de trabalho 
– aí entra a questão salarial e outras tantas –, demo-
cratização do processo das relações de poder dentro 
da educação, o que é muito importante também para o 
aprofundamento do processo democrático, e, principal-
mente, o que se está ensinando, como e para quê.

Ensinar que um mais um são dois é importante, 
Senador Quintanilha. É importante sim. Mas a favor de 
quem e contra quem trabalham a soma, a multiplica-
ção, a divisão e a subtração? Ou seja, é necessário 
fazer com que aqueles que estão na escola realmente 
sejam aprendizes para a transformação, não para a 
mesmice, não para a manutenção do que está colo-
cado, do que está posto.

Às vezes, o que está colocado, o que está posto é 
muito bom. Tudo bem, mas muitas vezes deixa muito a 
desejar, principalmente para os mais despossuídos da 
nossa sociedade. E, ao acontecer isso, é preciso que 
a nossa escola mostre àquele que está frequentando 
que ele precisa conhecer o que está no seu entorno, 
que ele precisa compreender o que está no seu entor-
no, porque só quem conhece e compreende é capaz 
de transformar. Se ele simplesmente for passando por 
aquilo ali como manutenção de um estado de coisas, 
não vai alterar muito a sua vida. Agora, se ele tiver re-
almente o entendimento de que pode ser um agente 
transformador daquilo, vai mudar. Mas para ser o agente 
transformador daquele contexto, ser alguém que con-
tribui como agente transformador daquele contexto, 
ele precisa compreender aquele contexto e saber o 
papel que pode desempenhar para transformar, porque 
cada um de nós tem um papel, pode contribuir e deve 
contribuir para a transformação da sociedade, do pro-
cesso democrático, da melhoria da qualidade de vida, 
da distribuição da renda, da conquista de trabalho, da 
conquista de melhores condições de vida.
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Por isso, alegra-me muito este momento em que 
estamos discutindo, pelo menos começando a discus-
são – já foi bastante acalorada em outros aspectos – 
do Fundo Social, que estará chegando, com certeza, 
nos próximos dias, aqui, ao Senado. Espero que saia 
logo da Câmara, para que possa ser aprovado ainda 
este ano.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Concedo a palavra, neste momento, ao Sena-
dor Leomar Quintanilha, do PMDB de Tocantins.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti; 
eminente Senadora Serys Slhessarenko, que a nos 
traz um alento e uma esperança ao discorrer sobre a 
expectativa gerada pelo povo brasileiro sobre o apro-
veitamento desse extraordinário recurso natural que 
é o pré-sal. Traz um alento quando aponta que um 
dos benefícios que o pré-sal trará para a população 
brasileira será o aprimoramento da sua educação. V. 
Exª menciona, com muita propriedade, educadora que 
é, a grande expectativa que o País tem a respeito do 
aprimoramento da sua educação. E é sobre educa-
ção que venho falar neste momento, desta tribuna, de 
modo que ouvia atentamente as ponderações discor-
ridas por V. Exª.

Já tive a oportunidade ímpar de assumir uma res-
ponsabilidade muito grande com relação à educação 
do meu Estado, o mais novo Estado da Federação, 
criado há pouco mais de vinte anos pela determina-
ção e força de um povo, cuja vontade foi capitaneada 
pelo então Deputado Siqueira Campos, que implantou 
o Estado, que o governou por três vezes, com sapi-
ência, com firmeza e com segurança, e que, agora, 
pela vontade do povo, volta novamente a conduzir os 
destinos do Tocantins.

Foi no seu primeiro Governo, na instalação do 
Estado, que tive a honra de assumir a pasta da edu-
cação. E foi, confesso, com uma surpresa muito gran-
de que deparei com a realidade perversa, brutal, que 
existia com as populações das regiões mais remotas, 
das regiões mais pobres, como era o caso da região 
norte de Goiás, há pouco mais de vinte anos, e que se 
transformou, por força da Assembleia Nacional Cons-
tituinte, no mais novo Estado da Federação.

De lá para cá, muitas coisas aconteceram; de lá 
para cá, o Tocantins experimentou uma transformação 
muito forte, avançou muito, inclusive, na área da edu-
cação. Mas nós encontramos uma situação que deixa 
muito a desejar, não só no Tocantins como em outras 
Regiões do Brasil: não conseguimos ainda oferecer, 
na universalização do atendimento, uma condição mi-

nimamente adequada às nossas crianças de frequen-
tarem a escola.

Vi uma matéria, publicada recentemente num 
jornal de renome nacional, não sei se por meio da 
emissora da Rede Globo, que destacava a situação 
de uma escola municipal no interior, cujas instalações 
agridem a dignidade humana. Era uma escola cujas 
paredes eram de taipa, palha, a cobertura também, o 
piso de chão batido, sem portas, aberta, sem nenhuma 
instalação hidráulica, sanitária. As crianças satisfazen-
do suas necessidades fisiológicas num matinho, no 
fundo da escola. Dentro da sala de aula, as crianças, 
acocoradas ou sentadas no chão, ou escoradas na 
parede, escrevendo no colo, revelavam uma realidade 
extremamente perversa em pleno século XXI.

Não bastasse essa matéria divulgada pela im-
prensa nacional, uma outra chamou a atenção, já no 
meu Estado do Tocantins: uma escola, também do 
interior, que praticamente dividia as suas instalações 
com um bar. Também com instalações precaríssimas, 
mas vizinho à escola funcionava um bar, a que os tra-
balhadores rurais acorriam para se regalarem com a 
bebida ou com alguma coisa, em total dissonância com 
o que se propõe para a educação nacional.

E vejam que o Brasil, que caminha a passos cé-
leres para se transformar numa das mais importantes 
potências econômicas mundiais, com uma bela exten-
são territorial, com muitos recursos naturais, com um 
considerável desenvolvimento econômico, ainda não 
conseguiu superar esta que é talvez uma das mais im-
portantes e maiores dificuldades, a de dar educação 
adequada a sua gente, a seu povo.

Agora, há pouco, tive uma experiência, nova-
mente, no meu Estado, no Estado de Tocantins, como 
Secretário da Educação. Foi uma passagem rápida, e 
vi que ali evoluiu muito em termos de estrutura. Mes-
mo as instalações físicas, em relação às quais não 
se consegue a uniformidade – há algumas escolas 
modernas, bem implantadas, mas outras, arcaicas, 
remendadas, precárias –, demonstram as dificulda-
des financeiras do Estado em melhor aparelhar o seu 
sistema educacional.

Agora, se compararmos a condição que o Estado 
tem com as condições das prefeituras, veremos que, 
principalmente aqueles Municípios que, na sua maio-
ria, vivem em função do Fundo de Participação, as re-
ceitas – e não podemos debitar apenas a uma gestão 
ineficaz – são insuficientes para que o gestor atenda às 
demandas básicas, mínimas da população, sobretudo 
educação e saúde, os dois segmentos em que a grita 
é maior, mais contundente, mais viva, mais latente na 
população. Esta não se conforma com o atendimento 
precário da saúde e na educação de seus filhos.
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Vi o Estado fazendo um esforço muito grande na 
valorização do profissional, procurando dar ao profissio-
nal uma melhoria salarial compatível com a importân-
cia da sua atividade. O Estado acabou levando o piso 
salarial do professor ao terceiro melhor piso salarial 
nacional. E que ainda é pouco, está longe do deseja-
do, está longe da compatibilização com a importância 
que representa para a família, para a sociedade, para 
as futuras gerações, para o futuro do País a educa-
ção nacional.

Então, quando você compara as condições que 
o Estado tem àquelas que as Prefeituras têm, aí você 
verifica que não conseguiremos avançar, não conse-
guiremos melhorar a condição, a qualidade do servi-
ço de educação oferecido pelo Estado brasileiro, nas 
suas diferentes esferas de representação, à socieda-
de brasileira.

O salário pago pelos Municípios, a maioria de-
les mal consegue superar o salário mínimo, e só o faz 
porque é exigido por lei. E também o Município não 
consegue pagar mais. Imagine outros investimentos 
que precisam ser feitos e que alguns Estados até têm 
condições – e estão fazendo –, como é o caso do To-
cantins, mas os Municípios, na sua grande maioria, 
não têm nenhuma condição de acompanhar.

Então, é preciso que o Brasil reexamine, reana-
lise as suas prioridades, entendendo que a educação 
precisa de um plano nacional básico, porque o ensino 
básico, do Oiapoque ao Chuí, do Leste ao Oeste, tem 
que ter um eixo igual. O que é ensinado no norte, no 
sul, no leste e no oeste, nas melhores e nas mais po-
bres e nas mais fracas escolas tem que ter o mesmo 
conteúdo. Ainda que respeitemos as peculiaridades 
regionais, o eixo básico não pode ser alterado, porque 
as nossas crianças não podem ser discriminadas por 
nascerem em um Estado mais pobre, em um Município 
mais pobre. É importante que tenhamos uma preocu-
pação nacional e que os entes federados interajam – a 
União com os Estados, os Estados com os Municípios, 
a União com os Estados e com os Municípios, os três 
entes conjuntamente – para que possamos oferecer 
as mesmas condições, a mesma qualidade de educa-
ção às nossas crianças, aos filhos do Brasil, de modo 
uniforme, igual em todos os Municípios.

É lamentável, é triste o que estamos hoje consta-
tando. Tem faltado no ensino médio o que não foi apro-
veitado no ensino fundamental. Tem faltado no ensino 
superior o que não foi aproveitado no ensino funda-
mental. E isso é basilar. Para se fazer uma casa, se não 
nos preocuparmos com o alicerce, se o alicerce não for 
bem feito, seguramente ela terá comprometimentos no 
seu processo secundário de construção: as paredes 
podem rachar, o teto pode desabar. Na formação do 

indivíduo, do ser humano também é do mesmo jeito. 
Se lhe faltar a educação básica adequada, compatível 
com as exigências modernas, seguramente, no Ensino 
Médio e no Ensino Superior, também faltarão esses 
ensinamentos básicos fundamentais.

Senador Mozarildo, ouço com muito prazer as 
manifestações de V. Exª.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-
dor Leomar, V. Exª aborda um tema que, como V. Exª 
mesmo frisou, deveria ser uma preocupação nacional, 
isto é, deveria ter até o comando do Governo Federal 
para não ficar sob aquela alegação de que a respon-
sabilidade sobre o Ensino Fundamental é do Município, 
a responsabilidade sobre o Ensino Médio é do Estado, 
e somente a do Ensino Superior, ou de terceiro grau, 
é do Governo Federal, que, aliás, não se tem havido 
muito bem com isso, porque as nossas universidades 
federais estão cada dia pior, há uma propaganda de 
que se abriram tantas universidades a mais neste Go-
verno, e pergunta-se: que tipo de universidade? Como 
estão as que já funcionavam há algumas décadas? 
Eu sei porque me dedico a isso, inclusive sou profes-
sor universitário concursado da Universidade Fede-
ral de Roraima, e conheço realmente esta questão, 
como V. Exª, que inclusive acabou de ser Secretário 
de Educação do Estado de Tocantins. E realmente V. 
Exª aborda vários temas importantes. No meu Estado, 
por exemplo, Senador Quintanilha, nos últimos anos, 
de 2007 para cá, mais precisamente de dezembro de 
2007 para cá, a educação tem sido relegada ao aban-
dono completo. Não só a estrutura física, como V. Exª 
frisou, de algumas escolas que eram chamadas de 
escolas padrão, porque tinham realmente um padrão 
não só na questão do seu prédio, como na das insta-
lações, de equipamentos, como também a escola de 
tempo integral. Isso tudo foi abandonado pelo atual 
Governo. A nossa avaliação no Ideb foi lá para o fi-
nal – estamos, portanto, numa péssima colocação no 
que tange à educação. Isso levou os professores e os 
servidores da área de educação a fazerem greve já 
por duas vezes. E imagine, Senador Quintanilha: ao 
invés de o Governo se preocupar de fato em valorizar 
o professor, que, para mim, é o item número um para 
se mudar a educação. Como vamos ter boa educação, 
se tivermos o professor mal pago? V. Exª afirmou que 
tem Município que mal consegue ultrapassar o salário 
mínimo. Então, é um faz de conta dizer que o Muni-
cípio é o responsável pelo ensino fundamental, se o 
Município não tem como pagar, inclusive por culpa do 
Governo Federal. A queda do FPM, que foi generali-
zada e mais dramática para os pequenos Municípios, 
foi culpa de quem? Do Governo Federal, que reduziu 
o IPI, que é um dos impostos – e, aliás, são dois – que 
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compõem o FPM e o FPE. Então, desse jeito, a gente 
está realmente aqui... Aliás, hoje, há até uma charge 
no jornal: quando o Tiririca estaria lendo numa lousa, 
num quadro-negro, a frase “A educação é prioridade 
nacional”, o juiz pergunta para ele: “O que você está 
lendo?”, ele diz: “Uma mentira deslavada”. É verdade 
mesmo; uma charge, mas que é uma verdade. Todo 
mundo diz, na campanha política, que a educação é 
prioridade, que vai fazer isso e aquilo, mas, na hora, 
depois – é o caso do Governador do meu Estado –, 
relega a educação a um nível desprezível, e isso não 
pode realmente continuar. Para finalizar, gostaria de 
citar também duas coisas. Primeiro, outro caso típico 
que está aí escandalosamente publicado, o Enem. Uma 
boa ideia, uma boa ideia de, por exemplo, substituir o 
vestibular, em que o aluno pobre tinha pouca chance de 
fazer um bom curso pré-vestibular. E o aluno, principal-
mente da escola pública que vem caindo de qualidade 
a cada ano, tinha uma desigualdade enorme com os 
alunos das escolas da rede privada ao enfrentarem o 
vestibular. O Enem, realmente, foi uma grande idéia, 
mas que, infelizmente, vem sendo operado de manei-
ra equivocada, tanto na elaboração e impressão das 
provas, quanto na guarda desse material, como tam-
bém na aplicação. Então, espero que realmente exista, 
no novo Governo da Presidente eleita, uma mudança 
radical no tratamento da educação. E, por fim, só lhe 
pedir uma coisa: há muito tempo já está constatado 
que o ponto extremo norte do Brasil não é o Oiapo-
que, mas o Monte Caburaí em Roraima. Portanto, esse 
é um cacoete que nós temos – porque aprendemos 
isso – de que o Brasil vai do Oiapoque ao Chuí. Não 
é. O Brasil vai do Caburaí ao Chuí – portanto, até rima. 
Muito obrigado.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO) – 
Agradeço a V. Exª a correção, que supera minha falta 
de informação. Agora já sei que é o Monte Caburaí, 
em nosso belo Estado de Roraima, o ponto extremo 
do norte do País.

Senador Mozarildo, nós que representamos – 
V. Exª com raro brilho – os Estados da região Norte 
deste País, sabemos afirmar, com muita clareza, as 
dificuldades que encontram os nossos Estados de 
promover um ensino e uma educação de qualidade. 
Mas é isso o que defendo: um programa nacional, sob 
responsabilidade do Governo Federal, de uniformizar 
o Ensino Fundamental, para que Estados e Municí-
pios possam oferecer a mesma qualidade de ensino 
às nossas crianças.

E nós precisamos acabar com essa história de 
professor de universidade, professor da União, pro-
fessor do Estado, professor do Município. Professor é 
professor, com as qualificações adequadas e neces-

sárias compatíveis com o seu grau de formação, de 
instrução, de especialização. É professor e, por isso, 
precisa ter uma remuneração condigna, não importa 
se ele vai ensinar na escola municipal, na escola es-
tadual ou na escola federal. Importa que ele tenha a 
qualidade, o conhecimento necessário para formar as 
novas gerações do nosso País.

É preciso que nós façamos isso. Além do mais, se 
nós observarmos, também há uma disparidade muito 
grande entre muitas escolas, mas a grande maioria das 
escolas dos Estados mais pobres, dos Municípios mais 
remotos ainda é jurássica. A nossa escola é atrasada, 
a nossa escola parou no tempo.

A humanidade viaja na velocidade da luz. Crian-
ça que entra no ensino infantil já viu cinco mil horas 
de televisão e se prende à televisão. É comum ouvir 
da mãe dessas crianças, que está em casa, às vezes, 
arrumando a casa ou fazendo a refeição, mas atenta 
ao que a criança está fazendo, diz: “Menino, vá fazer 
a tarefa! Menino, vá tomar banho! Menino, vá dormir! 
Menino, vá almoçar! Menino, saia da frente da tele-
visão!”, tal a força de atração que a televisão exerce 
sobre a criança, aliás sobre todos nós.

A televisão mudou o nosso comportamento no 
dia a dia. Nós não sentamos mais à porta de casa para 
bater um papo, nós não visitamos os nossos familiares 
queridos, nossos amigos e, quando recebemos alguém, 
à noite, visitando-nos, nós o colocamos ali do nosso 
lado, em frente à televisão, e só damos atenção a ele, 
de forma até mal-educada, na hora dos intervalos co-
merciais, tal a força de atração da televisão. Na televi-
são estão concentrados os mais modernos recursos 
científicos e tecnológicos, que, em forma, em cor e em 
movimento, trazem aquela beleza e aquela atração ir-
resistível a todos nós, quanto mais às crianças.

E há outras crianças que manipulam este equipa-
mento também extraordinário, que é o telefone móvel 
– hoje, falar ao telefone é apenas uma das suas fun-
ções. O telefone faz de tudo: tem soma, tem jogos, tem 
internet, tem e-mail, tem mensagens, e uma criança 
que tem hoje acesso ao telefone, num instante, domi-
na o seu uso; outro, que tem acesso a um computador 
em casa ou numa lan house, também está vivendo os 
efeitos da ciência e da tecnologia moderna. 

Aí você quer que uma criança dessas vá para 
uma escola e entre numa sala de aula quadrada, onde 
o quadro negro, o giz e o professor se esforçam para 
prender a atenção da criança, querendo transferir para 
ela os seus conhecimentos? Não consegue. Não con-
segue! Sem contar que falta motivação ao professor, 
por razões óbvias. Não consegue, porque criança, 
principalmente na sua fase inicial, não quer estudar; 
criança quer brincar – é da sua natureza. Nós já fomos 
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crianças. A criança só vai entender que estudar é im-
portante para ela depois de determinada idade, depois 
de 10, 12 anos, talvez, mas na fase inicial é preciso 
que as nossas escolas e os nossos professores este-
jam instrumentalizados, com equipamentos modernos 
que possam prender a atenção das nossas crianças, 
do seu aluno, e possam facilitar o aprendizado da in-
formação que ele traz aos nossos alunos.

Então, é preciso que do pré-sal, do Orçamento 
federal, não sei, mas temos de encontrar recursos para 
revolucionar a educação nacional, sob pena de o País 
caminhar, como está caminhando, para ser uma grande 
potência nacional, mas o seu povo não acompanhar o 
ritmo e o desenvolvimento deste País.

Assim, a educação – e V. Exª tem razão – tem de 
continuar sendo prioridade nos discursos, mas precisa 
ser prioridade também na prática. É isso o que vamos 
continuar defendendo desta tribuna, na planície, onde 
estivermos, entendendo que a educação é fundamental 
para o desenvolvimento do ser humano, para o desen-
volvimento de qualquer povo, de qualquer nação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Leomar Quin-
tanilha, o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pela Sra. 
Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Obrigada, Senador Quintanilha.

Com a palavra, pela inscrição, o Senador Moza-
rildo Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidente, Senadora Serys Slhessarenko, 
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, senhores e senhoras 
telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Se-
nado, nesta manhã de sexta-feira talvez seja a sessão 
do Senado em que os Senadores e Senadoras mais 
tenham oportunidade, de maneira muito tranquila, de 
abordar temas do interesse dos seus Estados, das 
suas regiões e do País. V. Exª fez um brilhante discurso, 
Senadora Serys, como o Senador Leomar, e eu quero 
hoje continuar fazendo uma análise da eleição e do 
pós-eleição no meu Estado, mas também no Brasil.

Eu quero começar pelo meu Estado. Eu já fiz aqui 
pelo menos três pronunciamentos denunciando a cor-
rupção que reinou no meu Estado para que o Gover-
nador substituto – porque não foi eleito, era o Vice do 
Governador Ottomar – conseguisse se eleger, como 
ele mesmo me havia dito em julho de 2008. Eu fui eleito 
na mesma coligação dele, Senadora Serys, em 2006, 
apoiando o Governador Ottomar Pinto, e fui eleito com 

apoio decisivo do Brigadeiro Ottomar e, lógico, de todo 
grupo que participou daquela eleição. 

Mas, depois da morte do Governador Ottomar, 
ele começou a adotar uma série de práticas, tanto ad-
ministrativas quanto políticas que não tinham nada a 
ver com aquilo que nós tínhamos pregado no palanque 
em 2006. Fui conversar com ele sobre essas minhas 
preocupações, e ele me disse, àquela altura, portanto 
sete meses depois de ter assumido o Governo, que, lá 
em Roraima, o povo só elegia quem tinha o poder – e 
ele estaria no poder até 31 de dezembro deste ano, 
portanto comandando todo o processo pré-eleitoral, 
eleitoral e pós-eleitoral – e quem tinha dinheiro. O 
povo elege quem tem poder e quem tem dinheiro. E 
me disse, sete meses após ter assumido o Governo, 
que já tinha R$50 milhões para gastar na campanha 
política dele.

E ele não estava mentindo, Senador, porque o 
que foi gasto! Para se ter uma amostra grátis do que 
foi feito, basta citar – está publicado em vários jornais 
nacionais – que, no primeiro turno da eleição, a Polícia 
Federal conseguiu apreender R$4 milhões no Brasil 
todo, e, só em Roraima, foram R$2,5 milhões, dois mi-
lhões e quinhentos mil reais. Ora, o menor Estado da 
Federação em população – e, portanto, em eleitores 
– foi aquele que foi campeão de apreensão de dinhei-
ro pela Polícia Federal. Isso é só uma amostra, só um 
sintoma da grande doença que ocorreu em Roraima.

Mas, mesmo assim, o Governador José Júnior 
perdeu o primeiro turno, e perdeu por mais de seis mil 
votos, o que, num eleitorado pequeno como o nosso, 
representa quase 3% do eleitorado.

No segundo turno, Senadora, a coisa ganhou a 
dimensão de uma verdadeira ação de quadrilha, de 
gangue organizada, que ia, casa a casa, em todas as 
cidades – na capital, notadamente, era visível. 

Embora nós denunciássemos à Polícia Federal, 
a Polícia Federal não tinha contingente para atuar de 
manhã, de tarde e de noite – eles, até de madrugada, 
agiam, como costumam agir as gangues, indo às ca-
sas e praticando todo tipo de ilícito. Àqueles que diziam 
que não votavam neles de jeito nenhum, eles faziam a 
seguinte proposta: “Então, está aqui, nós lhe pagamos 
tanto e você nos dá o seu título e a sua carteira de 
identidade”. Portanto, o eleitor que não votava neles de 
jeito nenhum não poderia votar. E eles diziam para o 
eleitor: “Não tem problema, porque você justifica o voto 
depois”. E algumas pessoas recebiam esse dinheiro. 
A outras, eles ofereciam dinheiro para colocar a placa 
deles: “Agora, é Fulano de Tal”. Então, foi uma coisa 
absurda. Repito: denúncias à Polícia Federal não fal-
taram, mas a Polícia Federal não tinha o contingente 
necessário para estar, presencialmente, em todos os 
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locais de votação, muito menos durante o período que 
antecedia o dia da eleição.

Inclusive, estou lendo no jornal do Estado que 
o Procurador da República e o Superintendente da 
Polícia Federal vão tratar dos inquéritos. Esse é outro 
problema pós-eleitoral. A própria Polícia Federal flagra, 
como flagrou, por exemplo, o prefeito de um município 
com uma quantia vultosa em dinheiro; flagrou um em-
presário ligado ao Governo do Estado também com 
outra quantia vultosa. Prendeu, apreendeu o dinheiro, 
e aí, Senadora, esses inquéritos ficam se arrastando 
na Polícia Federal por um tempo enorme.

Aí podem perguntar: “É porque a Polícia Federal 
está encobrindo, acobertando os crimes?” Não. Po-
dem até existir alguns que façam isso, mas o que na 
verdade acontece, na grande maioria dos casos, é a 
falta de pessoal para dar rápido e correto andamento 
ao inquérito.

E o Procurador Geral da República lá em Rorai-
ma também não tem estrutura para isso não. Aliás, até 
a imagem do Procurador foi usada para a campanha 
contra o nosso candidato a Governador: ele fez uma 
declaração num determinado momento do processo 
eleitoral, e essa declaração foi usada na propaganda 
eleitoral do atual Governador José Júnior.

Então, é preciso agora que os órgãos encarrega-
dos, no caso o Ministério Público Federal, através do 
Procurador em Roraima, e a Polícia Federal, ajam de 
maneira rápida. Se não for assim, permanecerá aquela 
história: passou a eleição, morreu tudo, toda corrupção 
que foi feita é jogada para debaixo do tapete e fica por 
isso mesmo. Às vezes o processo vai para o TRE, mas 
depois de um tempão enorme de investigação, e ainda 
vai mal instruído. Termina o TRE, o Tribunal Regional 
Eleitoral, não podendo condenar aqueles que de fato 
praticaram certos ilícitos.

Então, quero aqui pedir a todos os partidos políti-
cos, às instituições sérias do meu Estado, notadamen-
te ao comitê de combate à corrupção eleitoral criado 
pela sociedade civil, que fiquem vigilantes, tanto junto 
à Polícia Federal quanto junto à Procuradoria Geral da 
República, para que realmente esses processos não 
fiquem, como se diz no popular, “na gaveta”, ou seja, 
não “deem em nada” – expressões consagradas em 
nossa cultura.

Mas, Senadora Serys, aí vem o pós-eleição, 
quando começam as perseguições daqueles que fo-
ram identificados como opositores do candidato eleito. 
Se são funcionários públicos, são demitidos, perdem 
suas comissões – se for o caso de comissionados. Se 
forem funcionários terceirizados, são demitidos. E até 
aqueles que não são funcionários terceirizados são 
demitidos, até de maneira irregular.

Eu cito o exemplo aqui do Vice-Presidente da 
Junta Comercial do Estado de Roraima, Sr. Ubirajara 
Riz Rodrigues, que tem um mandato de acordo com a 
lei e, no entanto, foi demitido pelo Governador. Lógico, 
ele vai entrar na Justiça, porque foi nomeado para um 
mandato, como é usual nas agências reguladoras e 
em outros órgãos – a pessoa, embora nomeada, tem 
um mandato, justamente para ter isenção para agir. 
Também foi demitido um outro membro da Junta Co-
mercial, o economista Alexandre Lima – só para citar 
dois nomes. Mas são inúmeros, são centenas de fun-
cionários que estão sendo demitidos, tendo cortadas 
suas gratificações ou sendo removidos para outros 
órgãos. Os médicos, inclusive: estão cortando os sa-
lários daqueles que são de cooperativas, reduzindo, 
portanto, o valor de sua remuneração. E também há 
a retaliação aos empresários que ousaram ser contra 
o Governo. 

Num Estado como o meu, que é pequeno, novo, 
a maioria das pessoas são funcionários públicos ou 
parentes de funcionários públicos. Os empresários, 
pequenos, médios ou grandes, dependem do Gover-
no, que é o grande cliente, quem compra mais. Então, 
há ação também contra empresários.

Citei ontem aqui e quero repetir: “Empresário 
classifica como perseguição fiscalização da Sefaz”. 
Esse é o título da matéria que vou ler parcialmente 
aqui, Senadora Serys:

Diariamente, desde segunda-feira pas-
sada, dia 1º [portanto, logo após a eleição], 
fiscais da Secretaria Estadual da Fazenda e 
policiais do Batalhão de Operações Especiais 
(Bope) da Polícia Militar estão de “campana” 
fiscalizando as cargas da empresa Parima 
Distribuidora, no bairro do Buritis. O dono da 
empresa, Antônio Parima, foi coordenador 
financeiro da campanha do candidato ao go-
verno Neudo Campos (PP). 

A Folha [o jornal A Folha de Boa Vista] flagrou 
a ação realizada no final da manhã de ontem, e a in-
formação foi confirmada por Parima, que atua no setor 
de atacado e distribuição de alimentos. Ele classificou 
a fiscalização como “perseguição política”, uma vez 
que foi coordenador financeiro e um dos apoiadores de 
Neudo [o candidato a Governador Neudo Campos].

Senador Mão Santa, V. Exª fez aqui várias denún-
cias de corrupção e de desmando no seu Estado. Acho 
que, neste particular, talvez Roraima esteja disputando 
com o Piauí um campeonato, tanto de corrupção quanto 
de perseguição às pessoas. Esses exemplos, que são 
vários, não são os primeiros na história do Brasil não, 
mas, lá no meu Estado – quero aqui parodiar o Presi-
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dente Lula –, nunca antes na história do meu Estado 
se havia visto tanta corrupção, tanta perseguição. Para 
se atingir o quê? Um resultado que terminou virando o 
jogo: o atual Governador José Júnior, ganhou a eleição 
por 0,7% dos votos. 

Mas nós estamos entrando com as ações cabíveis 
na Justiça Eleitoral, e tenho confiança que a Justiça 
vai, diante do farto material que temos – filmado, gra-
vado, fotografado, depoimentos, documentos –, cassar 
esse mandato conquistado de maneira desonesta pelo 
atual Governador de Roraima.

Eu espero mesmo que isso aconteça. Aliás, não 
é necessário que isso aconteça só por questão eleito-
ral, mas por uma questão administrativa, porque ele, 
realmente, como administrador, é péssimo. É um ho-
mem que, como eu disse aqui no aparte ao Senador 
Leomar, conseguiu levar a educação do Estado de 
Roraima, que era uma das bem avaliadas no Brasil, à 
última colocação no Ideb. 

E pior: eu tenho já a documentação da fraude 
que foi cometida com os recursos do Fundeb no meu 
Estado e a estou encaminhando ao Procurador da Re-
pública para que a investigue. Lá no Amapá, por cau-
sa também de ilicitudes na aplicação do Fundeb, e é 
um absurdo... Eu tenho até um projeto que aumenta a 
pena para aqueles que praticam o crime de corrupção 
na área da saúde ou da educação, porque considero 
que ela é mais grave nesses casos.

Aliás, esse Governador também praticou crime 
desse tipo. Eu fiz denúncia nesse sentido. Já está com 
o Ministério Público Federal um rol de medicamentos 
que ele compra e joga fora, descarta, porque o prazo 
de validade é curto. Portanto, é vendido barato para 
o empresário e vendido caro para o Governo e, com 
isso, há uma margem de lucro para eles botarem, como 
botaram, na campanha. 

Eu acho que quem pratica a corrupção na saúde 
e na educação tem que ter uma pena maior do que a 
pena devida para quem pratica qualquer outro tipo de 
corrupção. Praticar corrupção na saúde é como matar 
um paciente: quando você rouba dinheiro da compra 
de medicamentos, da compra de equipamentos, você 
está impedindo que o paciente tenha atendimento lá no 
posto de saúde, no hospital. Isto acontece claramente 
no meu Estado, a ausência até de coisas elementares, 
como esparadrapo, gaze. Imaginem medicamentos! 

Aliás, tem um hospital chamado Hospital Geral 
e, do outro lado da rua, tem uma farmácia particular, 
lógico. Então uma pessoa é internada, o hospital não 
tem medicamento, o médico prescreve e a família é 
instada a comprar o remédio. Aí atravessa a rua para 
comprar o medicamento e trazer para o hospital público, 
que teria obrigação de tê-los. Como diz a Constituição, 
é dever do Estado prover a saúde da população. 

Mas esse governo que está lá não só praticou atos 
de corrupção na saúde como na educação. Portanto, 
estou pedindo o impeachment, quer dizer, a perda 
do atual mandato dele. Se os Deputados Estaduais se 
debruçarem de maneira séria sobre os dois pedidos 
que são fundamentados, ele perderá o mandato atual; 
e o mandato que conquistou de maneira corrupta, com 
certeza, perderá na justiça muito em breve. 

Por isso, quero fazer esse apelo, tanto ao Minis-
tério Público do meu Estado quanto à Polícia Federal, 
no sentido de que sejam céleres, rápidos, na apuração 
e na conclusão desses inquéritos, para que o Tribunal 
Regional Eleitoral possa apreciar todos esses proces-
sos num tempo razoavelmente curto e possa adotar as 
medidas cabíveis para condenar aqueles que pratica-
ram realmente os atos de corrupção que estão, como 
disse, fartamente documentados.

Assim, quero aqui encerrar minhas palavras com 
esse apelo feito ao Ministério Público Federal do meu 
Estado, à Polícia Federal e ao Tribunal Regional Elei-
toral para que não deixem cair no esquecimento essas 
ações. Peço também que fiquem atentos a essas re-
taliações que o atual Governador está fazendo contra 
funcionários, contra famílias que ousaram ser contra 
ele e contra também empresários, como está aqui 
documentado.

Ao encerrar, Senadora Serys Slhessarenko, peço 
que autorize a transcrição, como parte do meu pro-
nunciamento, das duas matérias publicadas no jornal 
Folha de Boa Vista, do meu Estado.

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Muito obrigada, Senador Mozarildo 
Cavalcanti. V. Exª será atendido na forma do Regi-
mento.

Concedo a palavra ao Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Pronuncia o se-

guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Pre-
sidente, Senadora Serys Slhessarenko, Srªs e Srs. 
Parlamentares na Casa, brasileiros e brasileiras que 
nos assistem pelo fabuloso sistema de comunicação 
do Congresso Nacional, entendo ser a democracia a 
grande construção da história da humanidade. Sempre 
tivemos governo, com várias formalidades. Predomi-
nou na história do mundo o absolutismo. Aqui, como 
somos derivados da cultura europeia, havia reis. No 
Oriente, de onde V. Exª é recém-chegada – com mui-
to brilho, representou este Congresso –, chamavam 
faraós, mas, no fim, era o mesmo.

Leomar Quintanilha, chegou um deles, sintetizan-
do toda a história, e disse l’État c’est moi, “o Estado 
sou eu”. Era de encantadora inteligência. O mundo viu 
quando ele tirou o Palácio de Paris do Louvre, que, 
hoje, talvez, seja o museu mais importante do mundo, 
e o levou para Versalhes, que é aquele encantamento. 
Vieram Luiz XIV, Luiz XV, Luiz XVI, que foram caindo. E 
o povo? O povo estava esquecido, desprezado, aban-
donado. Eis a verdade: o povo estava ferido. Aquilo era 
bom, Leomar Quintanilha, para quem estava no palá-
cio do rei, para a rainha, para os filhos do rei, para os 
puxa-saco do rei. O povo sofria, desprezado, Mozaril-
do. Então, o bravo povo foi às ruas e gritou “Liberdade, 
Igualdade, Fraternidade!”. Foram cem anos para esse 
gripo chegar ao nosso Brasil. Foram cem anos! Somos 
retardatários politicamente.

A história se repete, mas temos de avançar. Há 
uma diferença de apenas oito anos do descobrimento 
dos Estados Unidos da América para o nosso desco-
brimento, mas levamos cem anos para acabar com o 
absolutismo. E se instalou a democracia. A democracia 
do povo é muito complicada. Na Grécia, disseram que 
houve um grande líder.

Leomar Quintanilha, V. Exª foi extraordinário Se-
cretário de Educação, sacrificou até sua eleição polí-
tica pelo desejo de aperfeiçoar a educação no Estado 
de Tocantins.

É fantástico o que Péricles fez na área da edu-
cação na Grécia, antes de Cristo, cinco séculos. A 
democracia era direta: eles se reuniam na praça, na 
Ágora, e todo mundo falava. Já pensou? Mas Atenas 
era pequena, tinha trinta mil habitantes. Mesmo as-
sim, havia muita confusão, professor de Direito Inter-
nacional Acilino Ribeiro. Mas ele conseguiu fazer uma 
constituição direta, com o povo. Era muita confusão, 

mas ele foi um herói. O século de Péricles, na área da 
educação, é brilhante. Daí a Grécia ser a luz do mundo 
civilizado. E se melhorou esse processo na Itália, e a 
democracia passou a ser representativa. E não podia 
continuar daquele jeito, com trinta mil pessoas numa 
praça. Já pensou a confusão que dava? De madrugada, 
os bêbados queriam falar, todo mundo falava. Naquele 
tempo, já existiam cerveja e vinho, isso é velho. Eles 
não respeitavam muito as mulheres.

Serys, V. Exª nasceu na época certa, em que re-
conhecemos as mulheres.

Aí o mundo passou a contar com a democracia 
representativa. Senador Leomar Quintanilha, um dos 
senhores, talvez o mais brilhante de sua época, dizia: 
“O Senado e o povo de Roma”. Atentai bem! Tem de 
se aprender! A ignorância é audaciosa. Então, dizia-se: 
“o Senado e o povo de Roma”. Pelos dias que passei 
aqui, Serys, posso dizer: o Senado e o povo do Brasil. 
Falei pelo povo do Brasil, com decência, com digni-
dade e com coragem. Não houve subserviência, não 
houve corrupção que me encantasse. Essa é nossa 
firmeza. Não servi ao Presidente Luiz Inácio – até vo-
tei nele, em 1994 –, mas servi à democracia, servi ao 
Brasil, servi ao Estado. Disso tenho consciência, e o 
Brasil sabe disso.

Então, aqui mesmo, houve o líder maior da Amé-
rica, Simón Bolívar, que aprendera, na Europa, esse 
nascer da República. Ele, aqui chegando, depois de 
ter estudado na Espanha, saiu derrubando reis. Está 
ouvindo, Serys? Aqui, na América do Sul, deu um 
grande ensinamento. Ele nasceu na Venezuela, nós o 
conhecemos. Então, muito impressionou na Colômbia, 
em Bogotá. V. Exª, que conhece a história, que tem 
credencial, sabe disso. Eu andava lá e vi um busto 
na casa em que ele morou em Bogotá. E li o que ali 
estava escrito: “Abdicaria a todos os títulos que tive”. 
Ele foi militar: soldado, capitão, major, coronel, gene-
ral, comandante-em-chefe dos exércitos. Ele foi presi-
dente, ele foi ditador, ele foi El Libertador, porque saiu 
libertando tudo por aí.

Há algo interessante, e temos de entender o que 
aconteceu. D. João VI disse: “Filho, coloque a coroa 
na cabeça, antes que algum aventureiro a tome”. O 
aventureiro era Simón Bolívar. Ele ia adentrar aqui e 
ia derrubar, como derrubou, os reis. Ele sonhou com 
a identidade regional e geográfica da América do Sul, 
deste grande território, desta imensidão. Ele foi o pri-
meiro que sonhou a América do Sul.

Nossa cultura é derivada da Europa. O Brasil foi 
descoberto pelos portugueses, que são nossa maior 
influência até politicamente. Nascida a República, Rui 
Barbosa, que está ali, foi perseguido. Ele passou 32 
anos nesta Casa, mas ajudou a fazer nascer a Repú-
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blica. Rui Barbosa foi o primeiro Ministro da Fazenda e 
foi perseguido pelo militar chamado Marechal de Fer-
ro. Hoje, falam daqueles militares que foram duros no 
período revolucionário. Floriano Peixoto foi duro, e Rui 
Barbosa teve de fugir daqui. Passou pela Argentina e 
acabou na Inglaterra, onde esteve por dois anos. E lá 
ele viveu e viu o primeiro país que funcionava demo-
craticamente. É um país monárquico, mas com regime 
bicameral. Ouviu, Serys? Ele viu nascer lá o filhote da 
Inglaterra, os Estados Unidos, um país também demo-
crático, bicameral, presidencialista.

Daí sermos isto, essa é nossa história. Rui Bar-
bosa, depois, impôs-se e voltou depois de dois anos. 
A Bahia o reconduziu ao Senado, onde ele influenciou 
muito nossa Constituição e nossa história. Daí sermos 
este País democrático, representativo, bicameral.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT. Fazendo soar a campainha.) – Senador, 
peço-lhe somente um instante, por favor. Minhas des-
culpas, porque V. Exª está na tribuna.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Pois não. Que-
ro lhe dizer o seguinte: V. Exª veio mais encantadora. 
Veio da China? Lá há mulheres tão elegantes assim? 
V. Exª chegou da China?

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Cheguei da China. Fui ao encontro em 
que se tratou das mudanças climáticas.

Pedi autorização ao Senador que ocupa a tribu-
na para saudar os estudantes do curso de Geografia 
da nossa Universidade Federal de Mato Grosso. Mui-
to nos honra tê-los e tê-las aqui conosco. Saúdo ain-
da os profissionais da educação, que também estão 
aqui, mas, especialmente, nossos alunos do curso de 
Geografia.

Fui professora da nossa Universidade Federal de 
Mato Grosso por 26 anos. Inclusive, lecionei disciplinas, 
por vários semestres, no curso de Geografia.

Os senhores e as senhoras nos honram muito. 
Fico muito feliz, como Senadora da República pelo Es-
tado de Mato Grosso, como mulher mato-grossense, 
de poder saudá-los e saudá-las aqui, na tribuna do 
nosso plenário do Senado da República. Muito obri-
gada. Permaneçam conosco! É uma honra para nós 
tê-los e tê-las aqui.

Obrigada, Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Estou perple-

xo, porque pensei que V. Exª tinha 25 anos de idade, 
não de professora. Serys saiu mais jovem – aqui se 
rejuvenesce –, saiu mais elegante, mais jovem e mais 
sábia.

Serys, estamos neste regime democrático, que 
se vai aperfeiçoando. Está ouvindo, Mozarildo?

É difícil a democracia. Na França, onde a de-
mocracia nasceu, rolaram cabeças. Eles fizeram a 
guilhotina. Aqui, com nosso jeitinho brasileiro, houve 
dois períodos de exceção, e à frente de um deles es-
tava um homem bondoso, um estadista, um homem 
extremamente trabalhador: Getúlio Vargas. Sabe por 
que ele chegou ao poder? Eu ainda tenho esses dias 
para ensinar ao Luiz Inácio. Getúlio chegou ao poder 
porque disputou as eleições em 1930, e diz a história 
e ele próprio, ô Mozarildo, que foi uma corrupção tre-
menda! É o que diz a história. A prova eram aquelas 
eleições a bico de pena, do coronel. O Presidente Wa-
shington Luís usou a máquina em favor do candidato 
de São Paulo, Júlio Prestes, e Getúlio, o bom gaúcho, 
corajoso, partiu de lá com o Exército e tomou o go-
verno. Foi a Revolução de 30. Mas ele fez isso, Serys, 
não porque era o machão do Rio Grande do Sul, mas 
porque já tinha havido o Movimento dos Tenentes, 
com Carlos Prestes. A Coluna Prestes, Mozarildo, saiu 
do Rio Grande do Sul e chegou ao Piauí, quis tomar 
Teresina. Ela já denunciava a corrupção no governo. 
Então, Getúlio abraçou-se aos tenentes.

Quero dizer que a corrupção aumentou e se ba-
nalizou. Contra a corrupção, já nem há reação. E o de-
sencanto é tão grande, que este é um momento para 
reflexão, Serys. Um terço dos brasileiros deixaram de 
votar. Ou foi abstenção, professor Acilino Ribeiro, ou 
votaram em branco, ou deram voto nulo. É muito um 
terço! Olhe uma reflexão para ser feita! Isso significa 
descrença. O povo está dizendo: não acredito, não 
participo disso por causa da corrupção. Foi um terço 
de abstenção. Isso é fato.

Ninguém pode dizer que não houve grandes 
conquistas no Governo. A valorização do salário míni-
mo foi a maior conquista deste Governo. Rui Barbosa 
disse: a primazia é do trabalho e do trabalhador, que 
vem antes, que faz a riqueza. Mas o Presidente da 
República conseguiu isso, o Governo conseguiu isso, 
o Brasil conseguiu isso com influência nossa também, 
pois lutamos desde o início. Vocês se lembram de que 
botamos R$10,00 acima do valor, de que foi vetado no 
começo e de que, desde ali, Paim nos liderou. Todos nós 
participamos disso. O Presidente sancionou o projeto, 
e o salário aumentou de US$70 para US$300.

Serys, isso foi o que aumentou o mercado interno. 
A grande massa passou a ter mais dinheiro, a comprar 
mais, a consumir mais. O comércio começou a girar, 
a gerar ICMS, o mercado e as indústrias cresceram, 
e essa foi a força. 

Outra força gigante, extraordinária, que tem que 
ser entendida e que nós entendemos e fizemos com a 
consciência. Nós enterramos aquele imposto nojento, 
imoral e indecente, a CPMF, que era desviado, prova-
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se que era desviado e ninguém mais do que eu sabe 
disso, porque eu sou médico há 44 anos, eu conheço 
a saúde, fiz a saúde e sei como funciona. Era desvia-
do para os aloprados que tem, para os corruptos que 
tem, para o desperdício que tem, para a imoralidade 
que tem. Mas esse dinheiro, Serys, saiu da mão de uns 
poucos aproveitadores – não são todos – e caiu na mão 
do povo trabalhador. Eu que fazia cheque, você, todo 
mundo que emitia um cheque, aquele dinheiro ficou 
com a gente. Então, saiu da mão de aloprados para 
ficar na mão do trabalhador, da trabalhadora, da mãe 
de família, da dona de casa, de quem trabalhava.. 

Então, esse dinheiro é que constituiu, somado ao 
salário mínimo, o mercado interno, gerando a grande 
dinâmica. Então, é isso que nós queremos dizer. Nós 
votamos com a consciência, não foi como quem dava 
um salto no escuro e no desconhecido. Está ouvindo, 
Mozarildo? V. Exª não estava no dia aqui, mas mandou 
seu voto moral daqueles que resistiram, estava lá en-
frentando o heroico Estado de Roraima, o seu grande 
comandante. Nem sempre está no governo o grande 
comandante. O grande comandante, todo mundo sabe, 
da Índia foi Gandhi, e ele nunca assumiu o governo. 
Você não está lá no governo, mas você é o coman-
dante moral, ético, decente e de coragem lá do Monte 
Caburaí, que até isso mudou. 

Os horizontes do Brasil, V. Exª mudou também, 
aqui nesta Casa, mostrando que Roraima existe, que 
tem gente firme, que tem coragem, que combate. É o 
pequenino Estado que está sempre se agigantando 
com suas ideias, não só na profissão médica, mas na 
Ordem Maçônica, secular, e como Parlamentar. 

Então, o que estamos querendo dizer é que o 
Brasil evoluiu. Passou pela ditadura Vargas, um homem 
trabalhador, pelo período militar, que nós conhecemos 
e não foi bom. Vargas era bom, mas a ditadura... Está, 
aí, o Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos. Basta 
lê-lo para ver que ela não era boa, mesmo ele sendo 
bom. Getúlio era um homem bom e trabalhador. E a 
militar está aí: homens honrados. 

Conheci Castello Branco pessoalmente; conheci 
João Baptista Figueiredo, meu amigo. Tomei porre com 
ele: eu aqui, duas vezes. In vino veritas: aí a gente vê 
que um homem é decente, que um homem é correto 
e digno. Ele não era político, ele era militar. Se disses-
sem: “Vá para o Iraque”, ele iria, não é? Assim como 
para qualquer lugar: “Vá para o Haiti”.

O Geisel, que teve uma coragem hiper-histórica, 
um dos homens mais honrados da história do Brasil, 
que também conheci pessoalmente, disse: “Figueire-
do...” Tirando um da linha dura: Sílvio Frota, de Sobral. 
Enfrentou o Ministro a Guerra, enfrentou e tirou o João 
Baptista Figueiredo, que era novinho. Eu fiz o CPOR. 

A Serys não entende, mas há uma hierarquia, que é 
a disciplina. Há três tipos de generais: de Brigada, de 
Divisão e de Exército. Ele era do tipo inferior. Ele o 
promoveu e disse: “Vá, João Figueiredo. Faça a aber-
tura política.” E ele fez. Ele não era político. Ele era um 
militar, um dos melhores militares.

O Geisel o chamou porque as melhores vidas, 
no Exército, são de Carlos Prestes – em nota, em cur-
rículo, o que influencia, está ouvindo, Serys? – e de 
João Baptista Figueiredo. Agora, ele não era político. 
Agora, que ele era honrado, era. Eu o conheci pes-
soalmente. A gente conhece as coisas. Eu cheguei a 
conviver com ele.

Mas os militares tiveram inteligência, Serys. Pri-
meiro, eles entenderam que havia alternância de po-
der. Eles fizeram a alternância de poder. A democracia 
não tem divisão? Funcionou: o Judiciário, isso aqui 
funcionou. Atentai bem, nossa digna Presidenta Dil-
ma Rousseff. Eu não votei nela, não, mas ela é minha 
Presidente. Ela será Presidente e quero que ela seja 
feliz, forte e brava. Eles são tão fortes, ô Serys, que 
não sabem. 

Ô Dilma, V. Exª tem um Congresso mais forte do 
que os militares. Quem disse isso, aqui, foi o Senador 
João Faustino, o novo Senador, que é suplente. Eu não 
convivi com ele, mas é um homem sério, competente, 
que viveu, aqui, como Deputado. Ele disse que nunca 
antes – como diz o Lula, imitando o “nunca dantes” 
do nosso Camões – o Congresso foi tão forte para o 
Governo. Ele disse que, hoje, a Presidenta, o PT, a 
coligação, como eles chamam, a base tem mais do 
que no período militar. Atentai bem para vocês verem 
o poder que essa gente tem.

Democracia é bom, porque tem oposição. Vocês 
tiveram democracia porque nós fomos fortes e bravos 
aqui na oposição. 

Diz o João Faustino, que foi Deputado na época 
– está ouvindo, Mozarildo? –, que, hoje, este Governo 
está muito mais ameaçador, mais forte, mais poderoso 
que a ditadura militar.

Eles metem o pau nos militares, mas eles são 
decentes. Eu não vi nenhum roubar e nem eles dizem. 
Assim estava, aí, classificado. Os militares são do 
Exército, o Exército é o povo e são filhos de brasileiro 
e brasileira. Eu sou oficial da reserva, eu fiz o CPOR. 
Eu digo isso com causa. 

Então, este regime está perigoso. Nunca antes 
houve uma força parlamentar... A Câmara nem se fala, 
quase todo mundo... Todo mundo.

Então eu, nessa hora, falo. Eu gosto, eu sou ami-
go pessoal do Michel Temer. Aliás, ele só foi presidente 
do PMDB porque eu o ajudei muito. Ele não ia nem 
ser candidato. Eu fui a São Paulo levantá-lo, fui ao Rio, 
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fui a Minas. Eu era do PMDB. Ele estava ameaçado 
pelo esquema que iria botar o Ministro das Relações 
Exteriores, Jobim. E eu o levantei em São Paulo; com 
Garotinho, lá no Rio de Janeiro; em Minas; no Piauí; 
no Nordeste. Eu o admiro tanto porque votou e é um 
homem de bem.

Mas, Presidente Michel Temer, isso é o destino. 
O País é rico em vice-presidentes. O próprio Flo-

riano Peixoto foi vice do Deodoro e foi muito mais forte 
que o Deodoro politicamente. Nós vimos o do João Ba-
tista Figueiredo, o Aureliano Chaves: que cultura, que 
decência, que grandeza! Minas nunca foi tão grande. 
Itamar, Presidente Sarney – estou fazendo história –, 
Marco Maciel, essa figura de virtude, esse excelso... 
Então, Michel Temer, V. Exª entrou nesse quadro.

Mas a melhor coisa, Michel, é sair bem das coi-
sas. Saia bem aí da Câmara Federal antes de assumir 
a Vice-Presidência da República e, eventualmente, a 
Presidência. Não desejo, de maneira nenhuma, que a 
nossa Presidente... 

Mas V. Exª não pode faltar. A melhor coisa, Mi-
chel, eu quero-lhe ensinar, é sair bem das coisas. V. 
Exª não está saindo bem da Câmara. V. Exª cumpriu 
quando disse que mandava votar e votou depois. Re-
tardou, mas nós lutamos muito. 

A maior desgraça que existe, aqui, é o assalto 
que nós fizemos ao dinheiro dos aposentados do Brasil. 
Isso não é justo, não é correto e eu culpo a Pátria. A 
Pátria somos todos nós – eu sou e o Governo... 

Nós enterramos, aqui, o fator previdenciário, que 
tira dos aposentados 40% dos seus ganhos. Os apo-
sentados estão sofridos, e sofreram mais quando o 
Governo, que foi a mãe dos banqueiros, fez uma lava-
gem cerebral, dizendo que empréstimo era bom, com 
a campanha do empréstimo consignado, com altos 
juros. Então, os aposentados, hoje, perdem 40% pelo 
fator previdenciário e 40% para o banqueiro. Estão, aí, 
em calamidade, e nós os defendemos. 

O Presidente Michel cumpriu. Demorou, mas nós 
pressionamos. Não foi só o Paim, não. Eu, o Mário Cou-
to, o Congresso, o Senado, e tudo, e fomos, e briga-
mos lá. Fomos aplaudidos; os velhinhos, aqui, fizeram 
vigília; nós entrávamos pela madrugada. Compareci, 
com o Paim, e tenho os diplomas dessas sociedades 
de aposentados, como amigo delas, lutador delas. E 
fomos a outros lugares, e o Michel, finalmente, votou. 
Ele demorou, mas votou. 

O Presidente Luiz Inácio aproveitou-se da mí-
dia, do povo e da mentira. Escreveu uma página muita 
feia. No dia em que Brasil ia disputar o primeiro jogo 
da Copa, Leomar Quintanilha, ele vetou o sonho, ve-
tou o direto, vetou a conquista, vetou o trabalho, vetou 
o dinheiro que a Pátria deve aos aposentados. Ah, a 

esperteza! Quando o Brasil comprava a bandeira ver-
de e amarela para o primeiro jogo da Copa, quando o 
Brasil distraía-se – a mídia o levava a isso, tudo numa 
combinação –, ele vetou a maior conquista, a maior 
campanha, a maior justiça: a justiça social. Enterrou 
não um sonho, não o dinheiro. Enterrou a vida, e mui-
tos morreram por isso: não têm mais dinheiro para 
comprar o remédio, perderam a sua autoridade moral 
diante da família, porque muitos aposentados, avós, 
comprometeram aquela aposentadoria para pagar a 
faculdade do filho...

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB – 
RR) – Senador Mão Santa, permita-me interromper um 
pouquinho o seu pronunciamento para fazer o registro 
da presença, aqui nas nossas galerias, dos alunos e 
alunas do Centro de Ensino Médio e Fundamental de 
Santa Maria, no Distrito Federal.

É uma honra, para nós, tê-los aqui.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Os nossos 

aplausos.
Então, Bilac, que é o patrono, disse: “Crianças, 

não verás nenhum país como este”. Nós não pode-
mos dizer, isto e sim: “Não verás um país com tanta 
corrupção como este”. Daí Ulysses Guimarães ter nos 
advertido que a corrupção é o cupim que corrói a de-
mocracia, que está corroída. 

Então, queremos dizer que foi vetado. Não teve 
culpa. Mas, Michel Temer, tenha outro compromisso. 
Saia bem. Seja um grande vice-presidente, como os 
outros. Seu currículo... 

A violência está aí. Foi por isso que Cícero, Se-
nador Leomar Quintanilha, lá no parlamento de Roma, 
disse: “Pares cum paribus facillime congregantur”. Vio-
lência atrai violência. Olha a violência!

Michel Temer vá assistir ao filme Tropa de Elite 
2. É muito real. É muito verdadeiro: a corrupção das 
polícias, as milícias, a corrupção delas na política, com 
governadores e tudo. Está aí. O filme do Luiz Inácio 
ninguém o assiste. Estão vendendo a dúzia, por um 
real, e ninguém quer. Olha, eu passei lá e o “cara” dis-
se: “Leve aí. Você não quer levar para dar de brinde”. 
“A dúzia”. “Quanto é?” “Um real”. Ninguém quer. Isso é 
que mede. Já para assistir ao Tropa de Elite, eu entrei 
foi na fila, porque é a violência.

Marcos, grande funcionário público, atentai bem! 
Olha, Norberto Nobbio, um estudioso como Acilino Ri-
beiro, no senado, lá da Itália, eles dão cinco vagas por 
mérito, para a pessoa que tem história. Eu acho que 
aqui deveria ter isso. Ex-Presidentes da República não 
deveriam suar a camisa, como o Sarney, o Itamar, o 
Collor; deviam ser convidados, eles têm experiência, 
– essa é a sugestão minha. Premiava até o Luiz Inácio 
porque ele já é quase ex-Presidente, quase terminou 
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o mandato. Mas Norberto Bobbio diz – e ele é o mais 
sábio dos teóricos, eu comecei a ler Bobbio quando vi 
o estadista, o homem mais culto, o homem mais pre-
parado deste País, Fernando Henrique Cardoso citá-lo 
–: a inveja e a mágoa corrompe os corações. Eu não 
tenho nada com ele, porque nem votei nele. Então, 
ele falava muito em Norberto Bobbio, e eu comecei a 
lê-lo. Norberto Bobbio também diz que o mínimo que 
um povo tem de exigir de seu governo é segurança à 
vida, à liberdade e à propriedade.

Brasileiras e brasileiros, os senhores sentem 
segurança à vida, à liberdade, à propriedade? Assis-
tam ao Tropa de Elite 2. Assistam-no. Aquilo é real. É 
o nosso Rio de Janeiro, o coração, a capital histórica, 
a corrupção da polícia. 

Então, Michel Temer – atentai bem –: saia bem. V. 
Exª ganhou a presidência do PMDB porque eu o apoiei, 
dei-lhe coragem e força. Olha, mais aquela PEC, não 
pode! Você vê a corrupção; os soldados são corruptos. 
Tem Estado que paga menos de R$1.000,00.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Senador Mão Santa, V. Exª me permite que 
eu interrompa mais uma vez o seu pronunciamento? 
Vejo que V. Exª está com sorte, porque já é o segun-
do grupo de alunos que comparece às galerias para 
assistir à nossa sessão. 

Portanto, quero anunciar a presença das alunas 
e dos alunos do Ensino Médio do Colégio Estadual Al-
mirante Tamandaré, de Valparaíso, cidade do Estado 
de Goiás. Sejam bem-vindos.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Pois é, Taman-
daré. A Marinha nos ensinou. O Barroso disse que o 
Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. Esses 
são os patronos da nossa Força Armada.

Mas o que queremos dizer é o seguinte: que a 
PEC nº 300 está lá. É uma PEC que melhora o salário 
dos policiais. Do jeito que está... Está aí, o filme Tropa 
de Elite 2. Michel Temer, pegue sua linda esposa e vá 
ao cinema assistir ao Tropa de Elite 2! Vá! É verdade. 
Aquilo tudo é verdade, daí as filas. É a nossa história. 
É real. 

Então, os policiais se corrompem, criam milícias 
piores que a dos bandidos, dos traficantes, porque eles 
foram treinados pela Pátria, têm armas, foram manti-
dos, têm as coisas. E é muito pior. Está aí este Brasil. 
E não é mais só o Rio de Janeiro, não! É no interior-
zinho. O crime tomou conta. 

Quero lhe dizer que estudei no Rio de Janeiro. 
Senador Leomar Quintanilha, como era bom a gente 
passear de noite, pegar uma garota, brasileira mesmo, 
ou carioca – elas são interessantes –, e ir para a Con-
feitaria Colombo. Era um chocolate que elas tomavam, 
as meninas. A gente saia de mãos dadas e ia para a 

Cinelândia, para o cinema, às 22 horas, às 23 horas. 
A gente andava por ali, nos anos 60, tudo a pé, a sós, 
de mãos dadas. 

Luiz Inácio, dê uma volta com a sua Marisa a 
sós. Getúlio Vargas conta, no seu diário, que saia a 
pé, Mozarildo, do Palácio das Laranjeiras, ele gostava 
de cinema – quem conhece, sabe que fica a umas dez 
quadras –, com o ajudante de ordens. Foi outro dia que 
o Getúlio Vargas saía. E agora? E essa é a violência. 
Então, a violência, tem que acabar com isso na história 
do mundo, mas com uma política bem remunerada.

Leomar Quintanilha, Cuba, eu não gosto. Não gos-
to do Fidel. Sei a história, porque sei mesmo, sei tudo. 
Antes de eu ir lá, eu já sabia da história. Mozarildo, o 
dinheiro deles – você já foi a Cuba? Pois é, o dinheiro 
deles, vamos chamar de “cubano”, é um dinheiro só para 
eles lá. Então, eles ganham de 300, 600 a 700 cuba-
nos. É a variação. Quer dizer, o maior ganha o dobro. 
Aqui, o maior... Quanto ganha o pessoal da Justiça? 
Que justiça é essa? E a professorinha? Esse pessoal 
da Justiça tem cem estômagos e a professorinha só 
tem meio estômago? Isso não é coisa de Deus. Não 
foi assim. Mas em Cuba isso é certo: do maior para o 
menor dá duas vezes e pouco. Mas sabe quem está na 
maior escala? Nos 700 do dinheiro de lá, que chamo 
“cubano” aqui para entender? Está certo que o gover-
no de lá dá luz, dá água, dá casa... Os policiais, eram 
os policiais. Então, vamos copiar o que é bom. Mas do 
jeito que está, eles ganhando estes R$1.000,00 – e 
tem Estado que paga –, e eles não têm casa... E falo 
com autoridade que tenho. 

Um dia, o Maranhão, que é Governador, enfren-
tou uma greve que eu já havia enfrentado – e fui eu 
que me saí melhor em todas as greves de polícias da 
história do Brasil; fui eu, da história. Não foi dessas gre-
ves que houve em meu governo, não. Da história! Está 
aí o Acilino Ribeiro, que é professor e que vivia lá. Eu 
estava comemorando o centenário de Teresina e houve 
uma greve. Aí, fui. Sozinho. Estava a televisão e tudo. 
Cheguei lá, tomei o microfone de uma líder sindical e 
os botei para tocarem o Hino Nacional. Entendeu? Mi-
lhares; e eu, sozinho. Não fui com o comandante, com 
polícia, não. A autoridade é moral. Sozinho! Aí, tomei 
o microfone e disse: “Vamos cantar, eu sou o coman-
dante em chefe. Eu aceito isso não como uma greve, 
mas como um apelo por melhores salários”. Era justo, 
porque um coronel ganhava 150 vezes mais que um 
soldado. E eu cortei, cortei os salários altos do Piauí. 
Tinha malandro que ganhava US$27 mil, e eu cortei. 
Dei para os pequenos: para a professorinha, para os 
soldados. E o Maranhão, que governa hoje a Paraíba, 
me telefonou. Aí, as mulheres quiseram falar na hora 
da confusão, e era muito soldado em greve. Eu, que 
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entendo de psicologia, disse: “Olha, as ‘adalgizinhas’, 
eu as recebo amanhã. Agora vou inaugurar um conjunto 
habitacional”, porque elas são emotivas. Eu queria... 
E eles se recolheram e voltaram. Eu disse: “Eu sou o 
comandante em chefe. Vocês só têm duas atitudes: me 
obedecer, e aí são soldados, ou então são bandoleiros 
e vão prender aqui o comandante em chefe do Estado”. 
Eles se calaram. Nenhum governante na história do 
Brasil, nenhum, Luiz Roberto – eu estou aqui por isso 
–, teve essa condição moral: sozinho! Nessas greves, 
vocês sabem que matam e morrem, não é, Mozarildo? 
Sozinho! Fui só! Deus me poupou de ter medo. Atentai 
bem, malandros aí do Governo! Tenho não!

Nem de Deus eu tenho medo. Eu tenho é amor 
a Deus, é gratidão a Deus. Meu Pai, Deus? Meu só-
cio, Deus? Não. E fui sozinho. E aí, quando eu vi o 
lado emocional, disse: “As ‘adalgisinhas’, eu recebo 
amanhã, no Palácio”. Oito horas da manhã, quando 
cheguei, era mulher de cabo, de soldado, e confusão. 
Eu disse: “Entra, entra tudinho, eu mandei”. Rapaz, 
entraram. Entraram no meu gabinete, e não tinha mais 
cadeira, não tinha mais nada. Eu sentei e disse: “E 
aí? É, realmente, eu entendo aquilo como um apelo, 
não foi como uma greve”, porque era uma injustiça o 
salário: um coronel ganhava 150 vezes mais do que 
um soldado. Aí comecei a conversar, viu, Mozarildo? 
“Você, o que faz?” “Nada.” “Você o que faz?” “Nada.” 
“Nada.” Eu disse: “Está certo que o governo tem cul-
pa, mas vocês também têm, porque a mulher não é 
para não fazer nada. Aí está a mulher do homem mais 
poderoso do mundo, que é o Bill Clinton, e a Hillary 
Clinton ganha mais do que ele. Aí está a Dona Adal-
gisa, que sempre trabalhou. Como é que vocês não 
fazem nada? Chama o Secretário de Trabalho! Olha, 
vamos dar curso profissionalizante” – tinha um banco 
do Estado, do povo – “e vamos dar um empréstimo. 
Vocês vão terminar o curso. O que você é?”. “Docei-
ra.” “Costureira.” Arrumei curso para todas. “Vocês vão 
ser empresárias. Está aqui o capital e, no fim, os seus 
maridos, quando se aposentarem, vão trabalhar para 
vocês”. Aí, voltei e chamei o Secretário de Trabalho. 
Casa, não tinham. “Todo soldado e cabo vai ter uma 
casa.” Não tinham casa. Como é que pode? 

Eu só peço a Deus o seguinte, Mozarildo... Você 
me lançou para Vice, agora. Ó Deus, eu quero pegar 
esse Luiz Inácio daqui a quatro anos, um de frente para 
o outro. Eu, representando o Nordeste, de vergonha, 
de sabedoria, porque acredita em Deus e no estudo; 
ele, representando o Nordeste da malandragem. Nós! 
Hem, Mozarildo! Eu já convoco você para dizer isso 
lá. Eu peço só a Deus isto: daqui a quatro anos, eu 
e ele, aqui, na democracia, no pacto. É isso só o que 
eu quero em minha vida política. Daqui a quatro anos. 

Entendeu? Eu represento o Nordeste de vergonha, de 
trabalho, de humilhação; o outro, da malandragem, da 
enganação. É isso o que eu quero, só. É isso!

Mas quero lhe dizer o seguinte: nós estamos aqui 
para dizer: Ô Michel Temer, saia bem! Bote para votar 
essa PEC. Sem isso não vai ter paz, não! Sem isso 
você está sendo inimigo número um da Presidenta. Não 
vai ter paz! Ô soldados, façam greve de novo! Vocês 
não fizeram comigo e eu não enfrentei? Façam! Isso 
é uma indignidade! Um desembargador não tem 150 
estômagos e um soldado meio estômago. É! Façam! 
Façam! Não pode. As conquistas são assim. Já houve 
muita paciência. Está lá na Câmara. É, Seu Michel Te-
mer, o traidor número um, se ele não botar para votar 
isso, da Ministra, da Presidenta. Ela não vai segurar 
este País. Então, soldadinhos, façam as greves que eu 
estarei lá. Não é para pedir para acabar, não. É para 
aumentar! Eu termino o meu mandato e eu vou ser 
povo, mas povo de vergonha, povo de coragem, povo 
de decência, povo de dignidade. Não é povo que se 
vende, não é povo que se engana. É povo que foi à rua 
e gritou “liberdade, igualdade e fraternidade”, com cujo 
grito caíram os reis. Entendeu, Mozarildo? 

Como é que pode essa PEC aí? Isso é uma in-
dignidade, uma elite dois. Brasileiras e brasileiros, eu 
não estou ganhando cachê. Assistam. É verdade. Re-
cebe o prêmio Nobel aí. O Brasil nunca ganhou um 
prêmio Nobel. Que ganhe nas artes! Aquilo é verdade, 
é a milícia dominando. A corrupção está no governo, 
está íntima.

Ô Michel Temer, bote isso para votar, aprove isso, 
ou então V. Exª é o inimigo número um da Presiden-
ta da República. Vai entregar um país em polvorosa. 
Esses militares não podem... Eu os conheço. É gente 
boa, mas tudo tem limite. Ficar nessa embromação aí, 
depois que foi aprovado aqui... De que adianta esta 
Casa, Mozarildo? Se nós aprovamos, discutimos, lu-
tamos... Seu Renan Calheiros, foi ele. Eu estava pre-
sidindo. Eu botei para votar aqui por cinco sessões, 
à noite, e jogamos para lá. Tem a medida do Renan, 
sábia. Eu que botei. Eu sou esperto, Luiz Inácio. Fiz 
cinco sessões de noite para mandar para a Câmara, 
a do Renan Calheiros. Não é a 300. É uma anterior. A 
300 iguala aos de Brasília, mas eu vi com muita sa-
bedoria. As coisas não são assim. Nós tivemos a Lei 
do Ventre Livre, a dos Sexagenários, para ter a Lei 
Áurea. Então, era uma avanço. A dele dá um valor de 
R$3.500,00 para o Nordeste. É muito, é bom. Já era um 
avanço. Foi Seu Renan, o líder maior do Governo, mais 
inteligente, mais competente e mais bravo. Ele, ali, e 
eu, aqui, no lugar do Presidente Sarney. Este Senado 
foi grandioso, principalmente nos momentos em que 
eu o presidi. E com aquiescência. Fiz cinco reuniões 
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aqui, cinco, a noite toda, combinado, de acordo, e ela 
foi aprovada, discutida. 

O que vale isso, Leomar? Foi irresponsável? A 
lei do Renan não é ainda a 300, mas seria a do Ventre 
Livre, a dos Sexagenários, seria um avanço. Nada. E 
dizer que “não, tem a 300”, e ficar por dois anos enga-
nando os policiais do meu Brasil? Não. Coloque para 
votar e vamos amparar. Então, esse é um pedido.

A democracia está vencendo no mundo. Leomar 
Quintanilha, atentai bem! Está aí o Parlamento Europeu, 
acabaram as guerras, unificaram a moeda, cresceu a 
Europa. E está aqui o Parlasul. E acorda este Parlamen-
to... Atentai bem! Tem uma cláusula... Então, Simon Bo-
lívar já imaginava um Parlamento na América do Sul. O 
Presidente Sarney e Alfosin, nas suas bravuras de esta-
distas, talvez os únicos que possam se igualar a Simon 
Bolívar, os dois viram isso. Foi! A Argentina e o Brasil vi-
viam em eterna briga. A Guerra dos Farroupilhas foi por 
isso, porque o imposto aqui era grande demais, a turma 
ia comprar gado na Argentina e no Uruguai. Aí os gaú-
chos fizeram a guerra, Bento Gonçalves e os lanceiros 
negros. Então, a Argentina e o Brasil, até outro dia, até 
o santo Alfonsín, que foi para o céu, e o homem heróico, 
que está aqui na terra, o Sarney...

Olha, Mozarildo, isso era uma polvorosa, nós tí-
nhamos medo de ir lá e eles, de vir aqui. Era guerra, 
era uns matando os outros, era assassínio, era ódio 
entre irmãos, vizinhos. Quem acabou com isso foi a vi-
são de paz, de tolerância, de Sarney e Alfonsín, o seu 
Mercosul e tal. E a Europa, que nos colonizou, deu o 
ensino, depois que a democracia ganhou do totalitaris-
mo de Hitler, de Mussolini, dos kamikazes japoneses, 
liderada por Winston Churchill. Essa é a história. E eles 
fizeram o Parlamento Europeu. Eu fui antes e depois. 
Olha, hoje, a Europa é uma só, crescendo, a moeda 
é única. Você anda como andamos entre os Estados 
aqui. Há respeito, a fraternidade melhorou. 

Há um Parlamento aqui criado. Ele não está indo 
para a frente, Mozarildo, sabe por quê? Porque o Brasil, 
o país do fato consumado, tem uma resolução, que aca-
ba agora em dezembro... Acaba agora, porque isso aqui 
está como um bico. Ou acumula... E o Senador vai lá um 
dia e falta dez. Quando quer tomar um banho em Punta 
Del Este, vai, leva a mulher, faz compras... E o Brasil per-
dendo a sua história, retardatário, assim como levou 100 
anos para derrubarmos o rei. A Argentina já está lá, com 
os seus parlamentares eleitos. Uruguai, Paraguai, entra 
agora a Venezuela, os outros já estão se aproximando, o 
Chile e a Bolívia, e nós estamos como um bico, malandros. 
Vai aqui, vai ali, toma um banho em Punta Del Este, toma 
um vinho, que é bom, e volta. E nada. Os problemas es-
tão aí: em Itaipu, de fronteira, de tóxico, de educação, os 
formados. Então, termina... E assim a evolução. E aquilo 
que nasceu, a semente sonhada por Simon Bolívar, que 
disse que foi tudo, general, marechal, mas não trocaria 

pelo título de ser bom cidadão. Eu também, eu já fui um 
bocado de coisa, mas de uma coisa eu não abdico, é ser 
bom cidadão, é ser povo de vergonha, povo de coragem, 
povo de conquista.

Então, isso aqui acaba agora. Nós temos que re-
fletir. E que o Brasil, na sabedoria desta Casa, do nosso 
Presidente do Congresso, veja uma forma de valori-
zarmos a nossa delegação até fazermos uma eleição 
direta, como prega o Parlamento Europeu, como pre-
ga o Parlamento do Sul, e então possamos dar essa 
contribuição, esse avanço à democracia. 

Então, essas são as nossas palavras de contribui-
ção nesta sexta-feira, que é semente nossa. Mozarildo, 
este Senado da República – está ali o Zezinho, a prova 
da verdade, do trabalho, da dignidade, da pureza do 
povo do Brasil, homem trabalhador – nunca funcionou 
às segundas e sextas-feiras. Essa foi uma iniciativa de 
Arthur Virgílio, bravo, Efraim Morais, Antero Paes de 
Barros e minha, os quatro primeiros. Eles me chama-
vam, como hoje V. Exª tocou o telefone, para estarmos 
aqui e viabilizarmos esta sessão. E, como eu tenho um 
pouquinho mais de idade, eles me colocavam na Pre-
sidência. Talvez isso tenha feito com que eu tenha sido 
o brasileiro que mais presidiu este Senado. É porque o 
Regimento diz que tem... Depois, veio Paim, veio He-
loísa Helena, vieram outros, e hoje nós estamos sob 
a Presidência de Mozarildo Cavalcanti.

E eu quero dizer aqui, Mozarildo, que V. Exª, 
homem de muita luta na Medicina, exemplo de amor 
à sua terra natal, poderia estar em qualquer lugar do 
mundo, mas – o exemplo do exercício da Medicina, da 
liderança amazônica, da política – tem que substituir 
todos nós aqui na grandeza desta Casa, do Senado 
da República. E, principalmente, advertir esta Casa de 
que a resolução termina agora em dezembro, e que se 
encontre uma forma que engrandeça a democracia, o 
Brasil e o Parlasul.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Mão Santa, a 
Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Obrigado, Senador Mão Santa.

Acabamos de ouvir o ilustre Senador Mão Santa, 
do PSC do Piauí.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Está encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 11 horas e 12 
minutos.)
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Ata da 183ª Sessão, Deliberativa Ordinária 
em 16 de novembro de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Serys Slhessarenko e do Sr. Acir Gurgacz

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 13 minu-

tos e encerra-se às 19 horas e 41 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos às 14 horas e 13 minutos do dia 16 de no-
vembro.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– A Presidência comunica ao Plenário que recebeu do 
Presidente do Tribunal de Contas da União o Aviso nº 
1917-Seses-TCU-Plenário, na origem, informando os 
resultados do levantamento de auditoria com o objetivo 
de verificar a legalidade da utilização de recursos prove-
nientes da compensação financeira de que trata o art. 20, 
§ 1º, da Constituição Federal, para amortização da dívida 
pública mobiliária federal interna (TC 011.588/2009-9).

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 17 de novembro do corrente.

O Aviso vai à Comissão de Meio Ambiente, De-
fesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Se-
nado Federal.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

É o seguinte o Aviso:

AVISO No 1.917-SESES-TCU-PLENÁRIO

Brasília-DF, 3 de novembro de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Congresso Nacional
Praça dos Três Poderes, Senado Federal
Brasília-DF

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-
mento, cópia do Acórdão proferido nos autos do pro-
cesso no TC 011.588/2009-9, pelo Plenário desta Corte 
na Sessão Ordinária de 3-11-2010, acompanhado do 
Relatório e do Voto que o fundamentam.

Respeitosamente, – Ubiratan Aguiar, Presi-
dente.
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 

– Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Os pareceres que acabam de ser lidos vão à publi-
cação.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) – 
Foram encaminhados à publicação os Pareceres nºs 
1470 e 1471, de 2010, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que concluem contrariamente às 
seguintes matérias: 

– Projeto de Lei da Câmara nº 45, de 2006 (nº 
3.176/2004, na Casa de origem, do Deputado 
Mauro Benevides), que altera dispositivos da Lei 
nº 8.935, de 18 de novembro de 1994 (dispõe 
sobre os serviços e multas referentes a notários 
e registradores); e

– Projeto de Lei da Câmara nº 105, de 2008 (nº 
2.814/2003, na Casa de origem, do Deputado Lo-
bbe Neto), que permite o registro de nascimento 
no local onde foi realizado o pré-natal.

De acordo com o disposto no parágrafo único do 
art. 254 do Regimento Interno, fica aberto o prazo de 
dois dias úteis para interposição de recurso, por um 
décimo dos membros do Senado, para que as maté-
rias continuem sua tramitação.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Sobre a mesa, projeto de lei que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– O projeto que acaba de ser lido será publicado e re-
metido à Comissão competente.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– O Senado Federal recebeu os Ofícios nºs 802 e 
803, de 2010, do Primeiro-Secretário da Câmara dos 
Deputados, encaminhando autógrafos dos Projetos de 
Lei da Câmara nºs 43, de 2009; e 75, de 2006, san-
cionados e convertidos nas Leis nºs 12.313 e 12.287, 
de 2010, respectivamente.

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 802/10/PS-GSE

Brasília, 10 de novembro de 2010

Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei san-
cionado

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que o Projeto de Lei nº 1.090, de 2007 (PLC nº 

43/09), que “Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 
1984 – Lei de Execução Penal, para prever a assistên-
cia jurídica ao preso dentro do presídio e atribuir com-
petências à Defensoria Pública”, foi sancionado pelo 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República e con-
vertido na Lei nº 12.313, de 19 de agosto de 2010.

Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto bem como cópia da 
mensagem e do texto da lei em que se converteu a 
proposição ora encaminhada.

Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra Pri-
meiro-Secretário.

Of. nº 803/10/PS-GSE

Brasília, 10 de novembro de 2010

Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de lei san-
cionado

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que o Projeto de Lei nº 5.434, de 2005 (PLC nº 

.
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75/06), que “Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, que estabelece as diretrizes e base da 
educação nacional, no tocante ao ensino da arte”, foi 
sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República e convertido na Lei nº 12.287, de 13 de 
julho de 2010.

Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia 
da mensagem e do texto da lei em que se converteu 
a proposição ora encaminhada.

Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra Pri-
meiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– O ofícios lidos vão à publicação e serão anexados, 
respectivamente, nos processados dos Projetos de Lei 
da Câmara nºs 43, e 2009; e 75, de 2006.

Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Moza-

rildo Cavalcanti por permuta com o Senador Marco 
Maciel.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Acir, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, senhores e senhoras telespectadoras da TV 
Senado, ouvintes da Rádio Senado, antes de começar 
meu pronunciamento, quero inicialmente prestar uma 
homenagem a um homem que faleceu na madruga-
da de ontem, dia 15, lá em Boa Vista, capital do meu 
Estado. Homem que, aos 88 anos de idade, embora já 
viesse enfrentando alguns problemas de saúde, lutou 
bravamente, até que, depois de muitos dias de UTI, 
veio a falecer na madrugada do dia 15.

Esse homem foi um dos pioneiros do meu Estado, 
inclusive ocupou vários cargos públicos, entre os quais 
quero destacar o de Delegado da Vila do Surumu, e, 
àquela época, delegado era uma espécie de prefeito, 
era a autoridade, na verdade, para tudo. Também foi 
um homem que se dedicou à pecuária, à agricultura, 
ao comércio e que deixa viúva e seis filhos, dos dois 
matrimônios que teve, vários netos, bisnetos, um ho-
mem bastante querido. Foi um dos mais proeminentes 
da maçonaria no meu Estado, da Grande Loja Maçô-
nica. O pai dele, inclusive, foi um dos fundadores da 
Grande Loja em Roraima.

Esse homem é bastante caro para mim. Era bas-
tante caro e tenho uma lembrança muito boa dele. Trata-
se, Sr. Senador, do meu sogro, Sr. Alexandre Barbosa 
Monteiro, uma pessoa que realmente tinha um coração 
muito bom. Era um homem, lógico, que tinha aqueles 
critérios à moda antiga, duro, porém de uma ternura 

muito grande. Poderia dizer que se encaixava naquela 
frase: era duro, sem perder a ternura.

Portanto, aqui fica a minha homenagem à família 
toda enlutada. Quero, inclusive, agradecer a todas as 
pessoas que, durante esse período, prestaram solida-
riedade e carinho a ele, especialmente aos médicos 
e aos profissionais da saúde do hospital da Unimed, 
em Boa Vista, que foram incansáveis na tentativa de 
mantê-lo com vida.

Sr. Presidente, hoje, quero abordar um problema 
que ocorre no meu Estado. Desde dezembro de 2007, 
quando faleceu o Governador eleito em 2006, o Briga-
deiro Ottomar de Sousa Pinto, a partir do momento em 
que assumiu o governo o atual Governador substitu-
to, José Júnior, S. Exª implantou no Estado realmen-
te uma política de completo descontrole nos gastos 
públicos, de completo desrespeito aos mais simples 
e elementares princípios da Administração Pública, 
no que diz respeito ao dinheiro público. É inacreditá-
vel que ele realmente pense que, ao substituir o Go-
vernador, portanto ocupando o cargo de governador 
substituto, tenha assumido um cargo de imperador ou 
de rei em uma época em que a monarquia não tinha 
freios nem outros controles. As monarquias mais mo-
dernas, até elas, têm o contrapeso do controle da lei, 
da constituição.

O Governador atual, entretanto, vem fazendo uma 
série de violações à Constituição, à legislação. Enfim, 
tudo que diz respeito à Administração Pública ele tem 
ferido de maneira mortal.

Já denunciei a questão primeira de uma corrup-
ção com a compra de medicamentos, que foi feita de 
maneira criminosa. Foi feita a compra de medicamen-
tos com prazo de validade próximo de vencer. Depois 
esses medicamentos eram descartados e, porque não 
havia medicamentos, eram comprados novos medica-
mentos sem licitação. E eram comprovados novamen-
te medicamentos com prazo de validade próximo de 
vencer, portanto baratos, de revendedores de outros 
Estados, que eram vendiam caro para o Governo. Isso 
a Polícia Federal já está apurando, o Tribunal de Contas 
do Estado já está apurando. Espero que também o Tri-
bunal de Contas da União se aprofunde nisso, porque 
também são recursos federais empregados, recursos 
que são transferidos para a saúde.

Depois, o Governador, talvez justamente por-
que usou e abusou do dinheiro público para fazer a 
campanha, começou a faltar dinheiro para ele cumprir 
as tarefas mais elementares do Governo, como, por 
exemplo, repassar o dinheiro do Tribunal de Justiça, da 
Assembleia Legislativa, do Ministério Público Estadu-
al, da Defensoria Pública, aquele pedaço que, a cada 
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mês, o Governo tem de passar, chamado duodécimo, 
o equivalente a um doze avos do orçamento aprovado 
para aqueles órgãos, e a Constituição determina que 
ele tem de fazer esse repasse até o dia vinte de cada 
mês. Ele não repassou, e, por isso, eu representei 
junto à Procuradoria-Geral da República e entrei com 
o pedido de impeachment junto à Assembleia Legis-
lativa do Estado.

Em seguida, o Governador não mandou o Orça-
mento para o próximo ano até o dia previsto na lei, o 
dia 30 de setembro, com certeza porque o descontrole 
nas contas do Governo era tamanho, a anarquia nas 
contas do Estado era tamanha que ele não tinha como 
elaborar um orçamento com uma previsão adequada 
do que iria arrecadar e gastar. Isso também ensejou, 
junto com a questão do duodécimo, a questão da pri-
meira representação, pedindo seu afastamento, isto é, 
o seu impeachment.

Em seguida, o Governador se apropriou da par-
te do dinheiro do funcionalismo, que é o dinheiro que 
o funcionário desconta para a Previdência para ter 
direito à licença médica, para ele ter direito à licença-
gestante, para ele ter direito à aposentadoria, à pensão. 
E ele pegou esse dinheiro e ficou com ele no caixa do 
Governo, ou seja, houve uma apropriação indébita, 
uma improbidade administrativa comprovada. Também 
por causa disso representei ao Tribunal de Contas do 
Estado e entrei com novo pedido de afastamento do 
Governador.

Agora, já denunciei também à Procuradoria-Geral 
da República que o Governador se apropriou da conta 
do Fundeb, dinheiro para gratificar os professores. A 
lei dispõe que no mínimo 60% desse dinheiro, repas-
sado pelo Governo Federal, tem que ser aplicado com 
a gratificação dos professores e dos funcionários da 
educação, podendo gastar no máximo 40% com o pa-
gamento de outras contas que não sejam de pessoal. 
Mas as contas do Fundeb no Estado estão completa-
mente furadas. Existem, Senador Valadares, levanta-
mentos que dão conta de cerca de R$41 milhões de 
déficit na conta do Fundeb. Peguei todos esses docu-
mentos, representei ao Tribunal de Contas do Estado 
e também entrei com novo pedido de afastamento do 
Governador.

Agora, pior também existe. O Governo se en-
dividou, contraiu dois empréstimos junto ao BNDES, 
em valor superior a R$300 milhões, cujas contas – e 
já temos elementos – estão sendo movimentadas 
de maneira irregular, não de acordo com o convênio, 
com a contratação de empréstimo feito. Também isso 
já denunciei à Polícia Federal, denunciei ao Ministério 
Público Estadual e denunciei ao Tribunal de Contas 

do Estado. É um absurdo o que esse Governador tem 
feito em termos de administração!

Agora, há outra questão que chegou às minhas 
mãos: denúncias de que o Governador estaria fazen-
do um verdadeiro festival de voos com as aeronaves 
do Governo. Primeiro, quando ele assumiu, o Governo 
do Estado tinha um jatinho, um Learjet, e ele resolveu 
comprar um mais moderno, mais caro, gastando cer-
ca de R$10 milhões para adquirir uma nova aeronave. 
Como recebi essas denúncias, pedi da Infraero uma 
lista de voos do Governador. E aqui tenho um quadro 
só dos voos feitos para fora do Estado de Roraima. 
São voos extravagantes. Por exemplo, o Governador 
é cearense, tem casa e empresas no Ceará. Só para 
Fortaleza ele foi onze vezes no jatinho do Governo. Mas 
ele foi também a Margarita, na Venezuela; a Ciudad 
Guayana, na Venezuela; a Maracaibo, na Venezuela; 
para Caracas, na Venezuela. Esteve também em Ge-
orgetown por seis vezes; em Curaçao, em Trinidad. 
Todos voos internacionais.

Agora, o que me chamou atenção nesse levan-
tamento é que as aeronaves do Governo, e temos os 
prefixos das que foram lá, foram 69 vezes a uma fa-
zenda chamada Fazenda Juara, no Mato Grosso. Ses-
senta e nove vezes! Ora, o que faz, qual é o interesse 
que tem o Governo do Estado em uma propriedade 
no Mato Grosso? O que o Governo do Estado faz de 
interesse público indo 69 vezes a essa fazenda nesse 
período de dezembro 2007 a junho de 2010. E também 
chama a atenção que, neste período, ele foi 38 vezes 
a Moura, no Amazonas.

Quando recebi essas informações dadas pela In-
fraero, fiquei sem entender realmente o porquê dessa 
predileção do governador por mandar as aeronaves do 
governo 69 vezes a esta fazenda. Mas foram a outros 
lugares também do Mato Grosso. Foram a Cuiabá, 
foram a outras fazendas também. Mas só para Juara 
foram 69 vezes. E para Moura, 38. Aí, Senador Acir, 
eu fui investigar, e uma pessoa lá do Iteraima, Institu-
to de Terras de Roraima, mostrou-me o fio da meada. 
O que acontece? O Governo Federal devolveu ao Es-
tado de Roraima as terras que de direito eram dele, 
mas que estavam cadastradas como terras federais, 
alguma coisa superior a 3 milhões de hectares, e o 
Iteraima está titulando essas terras. Pois bem, só que 
Roraima, antes de ser Estado, era Território Federal. 
Antes de ser Território Federal, fazia parte do Municí-
pio do Amazonas, exatamente o Município de Moura. 
Então aí está o “x” da questão. As terras de Roraima 
foram todas tituladas na época em que Roraima era 
Amazonas. E onde estavam registradas essas terras? 
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No cartório de Moura e algumas também no cartório 
de Manaus.

A informação que tenho é que esse grupo lá em 
Mato Grosso, associado com pessoas que não sei 
quem, mas dá para ficar suspeitando, se é avião do 
governo que está indo lá, de quem é o interesse? Do 
Estado de Roraima? Comprar terras ou títulos lá em 
Moura, pegar esses títulos depois revalidá-los me-
diante a titulação do Iteraima e, portanto, o que cha-
ma a atenção na informação que tenho é o seguinte: 
desses 3 milhões, para ficar um raciocínio fácil, 1 mi-
lhão vai ser titulado para pessoas que já estão lá nas 
vicinais, nas suas pequenas propriedades, e até em 
médias propriedades, conforme manda a lei, até 1.500 
hectares, vão ser titulados, aí a propaganda vai ser a 
seguinte: já titulamos 20 mil propriedades em Rorai-
ma, equivalentes a um terço das terras transferidas, 1 
milhão, e os outros 2 milhões, Senador Papaléo, se-
rão divididos por laranjas que estão comprando esses 
títulos lá em Moura e, portanto, esse grupo vai ser o 
grande proprietário de terras no Estado. Uma jogada 
completamente criminosa. Não podem nem o Minis-
tério Público estadual, nem o Tribunal de Contas do 
Estado, nem a Polícia Federal, nem Ministério Público 
Federal ficar de fora disso.

É um crime que envolve vários Estados. É um 
crime típico de uma organização criminosa, que não 
pode ficar sem ser profundamente investigado.

O Tribunal de Contas do Estado de Roraima já 
está investigando. Eu espero que também esteja in-
vestigando o Ministério Público Estadual, a quem eu 
já prestei informações e que sei que está debruçado 
sobre o tema. Mas eu gostaria muito de apelar à Polí-
cia Federal para que entrasse nessa investigação de 
maneira forte, porque eu fiz um documento dirigido 
à Superintendência da Polícia Federal em Roraima 
pedindo providências. Isso é muito sério sob todos os 
aspectos, sobretudo no aspecto de ser um crime, uma 
verdadeira quadrilha que se monta com a participação 
das aeronaves do Governo – portanto, com a partici-
pação de pessoas do Governo, se não do Governador, 
porque é difícil que o Governo faça tudo isso sem que 
o Governador esteja no meio.

O pior é que o futuro do Estado ficará nas mãos, 
Senador Acir, de um grupo de pessoas que vai, por-
tanto, pela via criminosa, tornar-se legítimo proprietário 
da maioria das terras do Estado. Para um Estado que 
já tem mais de 50% da sua área em terras indígenas, 
o que sobra? Ou áreas institucionais, como reservas 
ecológicas, áreas das Forças Armadas etc... O que so-
bra ficará na mão, portanto, de um grupo de pessoas 
que ninguém sabe nem que são.

Então, nós não podemos aceitar isso. Nós, de 
Roraima, não vamos aceitar. Eu não vou me conten-
tar enquanto essa questão não for desvencilhada. O 
Iteraima precisa ser investigado. É preciso que a Po-
lícia Federal investigue o Iteraima, porque, realmen-
te, essas maracutaias estão muito evidentes, muito 
evidentes. E só se faz um diagnóstico pesquisando, 
pesquisando, indo ver, buscando, porque as infor-
mações que temos já são suficientes para realmente 
haver um procedimento investigatório. E eu espero 
que a Polícia Federal... Infelizmente, não vou poder 
pedir que a Polícia do Estado investigue se o Governo 
do Estado está envolvido até o pescoço nisso, mas 
posso pedir à Polícia Federal, ao Tribunal de Con-
tas do Estado, ao Ministério Público Estadual, como 
também aos órgãos federais, porque se trata de um 
crime feito com terras que foram repassadas pela 
União, um crime que lesa profundamente o Estado e 
ameaça seu futuro.

Então, quero aqui deixar bem registrados esses 
pontos. Vou fazer um levantamento mais acurado, mas 
vou encaminhar aos órgãos públicos, porque Roraima 
não pode, depois de tanto tempo esperando para que 
suas terras fossem regularizadas, ser roubada por um 
grupo que se utiliza inclusive das aeronaves do Gover-
no para fazer essa maracutaia. 

Eu não só espero, mas vou pressionar para que 
essa situação seja devidamente esclarecida e os cul-
pados, punidos de maneira exemplar. Roraima não é, 
como pensa o atual Governador, uma terra de ninguém; 
não é, como ele pensa e disse durante a campanha, 
um lugar onde quem tem dinheiro faz tudo e quem tem 
poder faz mais ainda. 

Então, nós temos que mudar essa realidade e 
essa realidade só se muda com a coragem de denun-
ciar, a coragem de investigar e, sobretudo, com a co-
brança permanente da punição daqueles que se utilizam 
do poder para ficarem ricos, milionários, achando que 
a lei não é para eles, que eles estão acima da lei. 

Então, quero encerrar, Sr. Presidente, Senador 
Acir Gurgacz, pedindo que V. Exª autorize a transcri-
ção do registro desses voos, para que fique nos Anais 
desta Casa e que também possa servir até como uma 
fonte de pesquisa para os órgãos que quiserem de 
fato investigar. 

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU DISCURSO.

(Inserido nos termos do artigo 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

319ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 17 50569 NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL320



50570 Quarta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010321ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 17 50571 NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL322



50572 Quarta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010323ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 17 50573 NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL324



50574 Quarta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010325ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 17 50575 NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL326



50576 Quarta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010327ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 17 50577 NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL328



50578 Quarta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010329ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 17 50579 NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL330



50580 Quarta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010331ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 17 50581 NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL332



50582 Quarta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– V. Exª será atendido, conforme o Regimento.

Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Ma-
ciel, do DEM de Pernambuco.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pronuncia 
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Exmº 
Sr. Presidente, nobre Senador Acir Gurgacz; Senador 
Mozarildo Cavalcanti, Senador Roberto Cavalcanti, 
Senador Papaléo Paes, Senador Neuto de Conto, 
Senador Antonio Carlos Valadares, representante do 
Estado de Sergipe no Senado Federal, Srªs Senado-
ras e Srs. Senadores, venho fazer à Casa o registro de 
reunião que tive ocasião de participar, por designação 
do Presidente José Sarney, na cidade de Buenos Aires, 
capital da Argentina, nos dias 11 e 12 de novembro, o 
VI Fórum Parlamentar Ibero-Americano. 

O evento reuniu delegações de 22 países, a sa-
ber: Andorra, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colôm-
bia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Espanha, 
Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, 
Paraguai, Peru, Portugal, República Dominicana, Uru-
guai e Venezuela.

O objetivo do Fórum, que se realiza a cada ano, 
previamente às Cúpulas (Cimeiras) Ibero-americanas, 
é reforçar a dimensão parlamentar do sistema de coo-
peração e intercâmbio entre as nações ibero-america-
nas, bem como fortalecer as instituições democráticas 
e o desenvolvimento econômico e social dos países 
participantes.

Em 2010, o Fórum versou sobre tema extrema-
mente importante, intitulado “Educação: fator de inclu-
são social”, e foi promovido pelo Congresso Nacional 
argentino, sob a coordenação de Eduardo Fellner, 
Presidente da Câmara dos Deputados daquele país, 
e Julio César Cleto Cobos, Presidente do Senado da 
Nação argentina.

Apresento, Sr. Presidente, breves comentários 
sobre tópicos relevantes relacionados não só com o 
tema geral – Educação e inclusão social –, mas tam-
bém as diferentes mesas de trabalho temáticas.

Em primeiro lugar, a questão da educação como 
fator de inclusão social: dimensões da inclusão social 
como ser humano (dimensão ontológica); como cidadão, 
(dimensão política); e como profissional (dimensão pro-
dutiva ou instrumental). Paralelo entre as dimensões da 
inclusão social e as finalidades da educação, conforme 
expressas na Constituição brasileira: pleno desenvol-
vimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e a sua qualificação para o trabalho.

Como sabemos, Sr. Presidente, a Constituição 
Federal, do art. 205 até, se não estou equivocado, o art. 
214, é toda ela dedicada à questão da educação, cultura 
e desporto. Daí por que, a meu ver, a Constituinte de 

1988 houve bem quando assim disciplinou a matéria, 
dando uma prioridade, o que todos reclamávamos, à 
questão educacional, porque, como disse, certa feita, 
Francis Bacon, “saber é poder”. Se um país quer real-
mente melhorar o seu desempenho neste mundo que 
se globaliza, é fundamental que ele busque, cada vez 
mais, investir em educação, porque a educação tem 
realmente uma força capaz de transformar o indivíduo 
e criar condições para que ele se integre totalmente 
na sociedade em que vive.

Segundo os ensinamentos do mestre Paulo Freire, 
é por meio da educação de qualidade que o homem 
se torna cidadão e aprende a ler e transformar a rea-
lidade social como participante ativo.

Três variáveis-chaves interferem na efetividade 
do processo educativo como estratégia de inclusão 
social: a cobertura, que se traduz no percentual da 
população em idade escolar matriculada e na média 
de anos de escolaridade da população adulta; a equi-
dade, entendida como igualdade de oportunidades de 
acesso ao sistema educativo, independentemente de 
gênero, raça, etnia, status socioeconômico, e local de 
origem ou moradia. 

Todos os países ibero-americanos têm avan-
çado no quesito educação. Foi o que pude constatar 
no evento de que participei –, conforme mostram os 
indicadores do Relatório de Desenvolvimento Huma-
no de 2010 do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento, o famoso Pnud, que muito tem feito 
para alavancar a educação em nosso Planeta. Mas os 
avanços não tem sido homogêneos e nem sempre se 
traduzem em melhorias imediatas na qualidade da vida 
da população. Daí a importância desses espaços de 
cooperação e intercâmbio de experiências.

Durante a gestão do Presidente Fernando Hen-
rique Cardoso, realizou-se a abrangente reforma dos 
marcos legais do sistema educacional brasileiro, com 
a aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação – LDB – e a implantação do Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização dos Profissionais do Magistério – Fundef. 
Reforçaram-se também a descentralização dos progra-
mas de distribuição de livros didáticos e os repasses 
financeiros para os entes federados e os próprios es-
tabelecimentos de ensino por meio de programas de 
alimentação escolar e dinheiro direto na escola.

Criou-se o Conselho Nacional de Educação em 
substituição ao antigo Conselho Federal. Deu-se tam-
bém início a uma sistemática de avaliação e de produ-
ção de indicadores relativos tanto no que diz respeito 
à avaliação básica quanto no que diz respeito à edu-
cação superior.
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Um dos princípios constitucionais, Sr. Presiden-
te, da educação no Brasil é a igualdade de condições 
para o acesso e permanência na escola. A partir de 
meados dos anos 90, o País iniciou um grande esforço 
nacional para ampliar o acesso à escolarização bási-
ca por meio dos programas Toda Criança na Escola e 
Bolsa Escola. Já em 2002, mais de 97% das crianças 
de 7 a 14 anos estavam matriculadas. 

Desde então, o Brasil tem experimentado muitos 
avanços, mas ainda há gargalos – é bom salientar –, 
Sr. Presidente Senador Acir Gurgacz, especialmente 
no que diz respeito às matrículas na educação infantil, 
em particular nas creches, e à educação de jovens e 
adultos, destinada àqueles que não concluíram a es-
colaridade obrigatória na idade própria.

Alguns números ilustrativos da realidade brasi-
leira demonstram: média de 7,1 anos de estudo entre 
as pessoas de 25 anos ou mais, menos do que o En-
sino Fundamental completo; taxa de analfabetismo de 
9,7%, contingente de cerca de 14 milhões de pessoas 
de 15 anos ou mais; 62% de crianças de 0 a 5 anos 
e 15% dos jovens de 15 a 17 anos fora da escola. A 
faixa do Ensino Fundamental obrigatório atualmente 
dos 6 aos 15 anos encontra-se praticamente – esse é 
um dado positivo – universalizada. 

Outro desafio nacional é superar a defasagem 
idade/série, decorrente das altas taxas de repetência 
e evasão escolar. Entre os jovens de 15 a 17 anos que 
frequentam a escola, aproximadamente metade ainda 
se encontra no Ensino Fundamental. Trata-se de um 
problema que afeta boa parte dos países latino-ameri-
canos, inclusive o nosso, em que a cultura da repetência 
foi por muito tempo, e ainda de fato é, enraizada.

Recentes mudanças na legislação nacional refe-
rentes à obrigatoriedade do ensino: em 2005, alteração 
na LDB para ampliar o Ensino Fundamental obrigatório 
para 9 anos, abrangendo a idade de 6 a 15 anos; em 
2009, alteração na Constituição para ampliar obrigato-
riedade da escolarização dos 4 aos 17 anos de idade, 
da pré-escola ao Ensino Médio. E também, convém 
destacar, para universalizar o atendimento de toda 
essa faixa-etária, será necessário redefinir as formas 
de colaboração entre os entes federados e estabelecer 
novas metas de cobertura e de financiamento do PNE, o 
chamado Plano Nacional de Educação, aliás, espera-se 
que este ano ainda seja encaminhada a nova proposta 
do Executivo Federal com relação ao tema.

Não podemos ignorar as questões relativas às 
novas tecnologias de informação e de comunicação 
no ensino. Há, pelo menos, duas formas de aprovei-
tar o potencial das novas tecnologias de informação 
e comunicação na educação como instrumentos de 
ensino-aprendizagem utilizados em sala de aula por 

alunos e professores, e como ferramentas de educação 
a distância capazes de superar distâncias geográficas 
e adequar o processo educativo aos ritmos e necessi-
dades próprias de cada educando.

Duas iniciativas da gestão do Presidente Fernan-
do Henrique Cardoso nessa área podem ser mencio-
nadas: a criação da TV Escola, com a distribuição de 
televisores, videocassetes e antenas parabólicas para 
60 mil escolas públicas em vários Estados e Municí-
pios; e aquisição, produção e veiculação de progra-
mas educativos voltados para capacitação docente e 
a qualificação do trabalho realizado em sala de aula; e 
a introdução dos computadores nas escolas públicas, 
por meio de aquisição e distribuição dos equipamentos 
no âmbito do Programa Nacional de Informática nas 
Escolas Públicas, o chamado ProInfo.

Hoje, o novo sítio da TV Escola na Internet cons-
titui o maior portal de conteúdo educativo em vídeo no 
País. O diferencial da plataforma é o acesso sob de-
manda. Há uma enorme coletânea de vídeos permitin-
do ao usuário visualizar, ao seu gosto e ao seu tempo, 
quase 1.500 títulos de vídeos educativos.

O ProInfo atualmente intitula-se Programa Nacio-
nal de Tecnologia Educacional e visa promover o uso 
pedagógico da informática na rede pública da educação 
básica. O Programa compra, distribui, instala laborató-
rios de informática nas escolas públicas em articulação 
com as prefeituras e governos estaduais, que devem 
providenciar infraestrutura indispensável para que os 
estabelecimentos de ensino recebam os computadores. 
Os softwares e as plataformas utilizadas nos laborató-
rios são de código aberto, não proprietário.

Uma inovação recente diz respeito à criação da 
universidade aberta do Brasil, UAB, que objetiva ofe-
recer formação em nível superior para professores de 
educação básica na modalidade de educação a distân-
cia. A UAB vale-se de novas tecnologias de informação 
e comunicação, articuladas com momentos de ensino 
presencial e municípios polos distribuídos em todo o 
País, para interiorizar e expandir a oferta de cursos 
de licenciatura e graduação por parte de instituições 
públicas de ensino superior.

A noção do pluralismo educativo está ligado ao 
respeito à autonomia escolar no desenho de seu projeto 
político-pedagógico. A Constituição Federal, como já 
tive ocasião de mencionar, inclui, entre os princípios da 
educação, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar 
e divulgar o pensamento, a arte e o saber e o pluralis-
mo de ideias e de concepções pedagógicas.

A articulação do conceito de pluralismo educa-
tivo com a qualidade da escola relaciona-se também 
à adequação dos processos de ensino-aprendizagem 
aos diferentes públicos escolares. É nesse contexto que 
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ganham relevância as iniciativas de educação especial 
inclusiva, educação no campo, por exemplo.

No que diz respeito ainda à educação, gostaria 
de me referir à questão da educação especial inclusi-
va. Pretende-se promover condições para assegurar 
o acesso à permanência e o sucesso na escola dos 
alunos com deficiência, transtornos de desenvolvimento 
ou altas habilidades, superdotação, como se define no 
meio educacional. Por meio da inclusão na escola re-
gular, complementado com o atendimento educacional 
especializado quando for o caso, a educação especial 
deve afirmar a escola como espaço privilegiado da 
convivência democrática, valorização da diversidade 
e garantia da cidadania.

Na educação indígena, quilombola e do cam-
po, o enfoque é a adoção de métodos e práticas de 
ensino e aprendizagem que respeitem e valorizem a 
diversidade cultural dos alunos, sem descuidar, con-
tudo, dos padrões de infraestrutura, formação docen-
te, materiais didáticos e programas suplementares de 
transporte e alimentação necessários para a educação 
de qualidade.

Desde 1934 – e aí recorda-se a Constituição de 
1934, que vigeu durante apenas três anos, posto que, 
com o golpe de 1937, a Constituição de 1934 perdeu 
sua vigência –, desde 1934, entre vindas e idas re-
lacionadas à emergência de regimes autoritários, as 
constituições brasileiras têm previsto a vinculação de 
receitas de impostos à educação. Lembro, a propósito, 
a Constituição de 1988, Sr. Presidente, que prevê que 
18% das receitas de impostos da União e 25% das 
receitas de impostos de Estados e Municípios sejam 
dedicadas ao setor.

Em 1996, com a criação do Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério, Fundef, consolidou-se novo 
marco de gestão dos recursos vinculados ao setor edu-
cacional. Por meio de um fundo contábil, o Fundef re-
distribuía os recursos em cada Estado, além de prever 
uma complementação da União, para que se alcanças-
se um “gasto mínimo anual por aluno”. O Fundo repre-
sentou um avanço significativo para a universalização 
do ensino fundamental e a valorização dos professores 
desse nível de ensino, especialmente nas regiões Nor-
te e Nordeste do País, que são aquelas justamente de 
menor nível de desenvolvimento relativo.

Sr. Presidente, as principais críticas ao Fundef 
pautavam-se nas suas limitações. A educação infantil, 
sob responsabilidade dos Municípios, e o ensino mé-
dio, a cargo dos Estados, não se beneficiavam de seus 
influxos de equidade e de sua prioridade aos gastos 
com os professores. Foi nesse contexto, em que já se 
iam mais de dez anos de estabilidade, que prosperou 

a ideia do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
de Educação, o Fundeb – que tem a ver, e muito, com 
a melhor formação do professor –, que redundaria na 
Emenda Constitucional nº 53, aprovada em dezembro 
de 2006. Como mecanismo de financiamento, sua con-
cepção é igual à do Fundef. A complementação que 
recebe da União é consideravelmente mais alta do que 
a que se destinou ao Fundef: a partir de 2010, 10% 
dos recursos do Fundo.

O Fundeb, cuja vigência vai de 2007 a 2020 – 
é um largo prazo de vigência, o que, certamente, vai 
permitir que o Brasil continue melhorando na área da 
educação –, é o principal mecanismo de financiamento 
integral da educação básica no Brasil. Ele viabilizou, 
a meu ver, a criação do piso salarial profissional para 
a categoria do Magistério das redes públicas e trouxe 
consigo a institucionalização da ampliação de toda 
educação básica, dos programas de livro didático, 
transporte e alimentação escolar, antes restritos ao 
ensino fundamental.

Em 2001, como se sabe, foi aprovado o Plano Na-
cional de Educação (PNE) para o decênio 2001-2010. 
O PNE continha quase trezentas metas, muitas delas 
de difícil monitoramento. De todo modo, é praticamente 
consensual o diagnóstico de que o Brasil deixou a de-
sejar no cumprimento da grande maioria das metas do 
PNE vigente. O novo PNE, como falei há pouco, para 
o período 2011-2020, deverá ser encaminhado pelo 
Poder Executivo – assim esperamos – ao Congresso 
Nacional ainda este ano, ou seja, antes da conclusão 
da presente Sessão Legislativa.

Sr. Presidente, ferramenta imprescindível para o 
monitoramento dos avanços do sistema educacional é 
a existência de um sistema de avaliação e de produção 
de estatística confiáveis. Recentemente foi instituído o 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), 
indicador sintético que combina taxas de matrícula 
(acesso), aprovação (permanência) e desempenho 
dos alunos (qualidade). Com base no Ideb, que vai de 
zero a dez, foi estabelecida uma meta global para a 
educação básica pública. A média nacional do Ideb, em 
2005, foi 3,5; em 2007 – fato positivo –, chegou a 4,2. 
A meta para 2022, quando estaremos comemorando 
o bicentenário da nossa Independência, é chegar a 6, 
o que corresponde aos resultados atuais alcançados 
nos países mais desenvolvidos.

Como já foi dito, Sr. Presidente, o VI Fórum Parla-
mentar Ibero-Americano, foi promovido pelo Congres-
so Nacional argentino, sob a coordenação de Eduardo 
Fellner, Presidente da Câmara dos Deputados daquele 
país, e de Júlio César Cleto Cobos, Presidente do Se-
nado da Nação argentina. 
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Aqui convém destacar as presenças nesse im-
portante evento do Presidente do Parlamento de Por-
tugal, Dr. Jaime Gama; do Presidente do Senado do 
Paraguai, Oscar Daher; e, finalmente, do Secretário-
Geral Ibero-Americano, Dr. Enrique Iglesias. É bom 
lembrar que Enrique Iglesias foi, durante mais de uma 
década, o Secretário-Geral – cargo em que realizou 
um notável trabalho – do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento. Durante esse período, Enrique Igle-
sias, com seu talento, com sua habilidade, com seu 
espírito público, conseguiu ampliar em muito os inves-
timentos da instituição que dirigia para catapultar as 
verbas para a educação. E demos um bom salto; um 
saldo de que estamos a recolher resultados extrema-
mente positivos.

O Brasil compareceu ao encontro a que estou me 
referindo com a seguinte delegação: Deputado Michel 
Temer, Presidente da Câmara dos Deputados; Depu-
tado Odair Cunha, 3º Secretário da Mesa Diretora da 
Câmara dos Deputados; Deputado Henrique Eduar-
do Alves, Líder do PMDB na Câmara dos Deputados; 
Deputado João Almeida, Líder do PSDC na Câmara 
dos Deputados; Deputado Maurício Rands, do PT de 
Pernambuco; Deputado Albano Franco, do PSDB de 
Sergipe; e a Assessora para Assuntos de Relações 
Internacionais da Presidência da Câmara dos Depu-
tados, Srª Hebe Guimarães Daalgard.

Honrado com o convite do Presidente José Sar-
ney, fui designado para representar o Senado no refe-
rido VI Fórum Parlamentar Ibero-Americano).

Desejo cumprimentar as autoridades argentinas 
que se dedicaram à realização do referido evento e, 
ao mesmo tempo, reconhecer que volto convicto de 
que se gera em nosso entorno, não somente entre 
os países sul-americanos, mas até em alguns países 
europeus, com relação à importância de investirmos 
mais em educação, porque educar é sinônimo de ci-
dadania. O cidadão só poderá participar integralmente 
da sociedade em que vive na medida em que participa 
plenamente dos seus projetos de vida.

Desejo, Sr. Presidente, ao encerrar, elogiar a con-
tribuição da Drª Tatiana Feitosa de Britto, Consultora 
Legislativa do Senado Federal, que coletou subsídios 
muito valiosos para a intervenção que apresentei sobre 
o tema do Fórum realizado em Buenos Aires.

Antes de encerrar, quero cumprimentar o de-
sempenho da delegação brasileira no referido fórum 
e também elogiar o trabalho do Itamaraty, por seu re-
presentante, o Embaixador Ênio Cordeiro, no sentido 
de que pudéssemos participar intensamente do even-
to que teve, a meu ver, uma grande importância, na 
medida em que desenvolvemos mais enlaces com os 
nossos vizinhos, buscando dar à nossa região melhores 

condições de vida à sociedade, sobretudo investindo 
cada vez mais em educação. 

Educação exige que estejamos atentos à ne-
cessidade de investir em ciência, em tecnologia, em 
inovação. É lógico que em ciência e em tecnologia 
avançamos significativamente, mas ainda é muito pe-
quena a nossa participação nesse campo da ciência 
e da tecnologia, sobretudo se nos compararmos com 
os chamados países do primeiro mundo.

Também é importante lembrar que, infelizmen-
te, por motivos que talvez caibam até um simpósio 
sobre o tema, avançamos pouco no que diz respeito 
a inovação. Ainda é extremamente reduzida, baixa, 
pequena a participação dos cientistas brasileiros no 
campo da inovação. Isso deve servir, quem sabe, de 
um desafio, de um repto, para que os nossos cien-
tistas, pesquisadores, mestres, venham a focar um 
olhar mais demorado na questão dos investimentos 
nessas áreas sensíveis para melhorar a qualidade 
de desenvolvimento do País, criando condições para 
que consigamos realizar o nosso sonho de ver o Brasil 
participando de um mundo que se globaliza. O Brasil 
tem todos os instrumentos para ampliar a sua inserção 
no mundo além dos nossos vizinhos, mas levando o 
contributo de conquistas nesses campos estratégicos, 
sobretudo esses marcadamente no campo da ciência 
e da tecnologia, que estão destinados, graças a essas 
tecnologias virtuais a desenvolverem um papel mais 
importante no dos nossos tempos, nesse período do 
Terceiro Milênio da Era Cristã. 

Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 

– Ouvimos o Senador Marco Maciel, que traz um tema 
de alta importância.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Fora do 
Microfone.) – Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Pois não, Senador.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Com revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de solicitar a 
V. Exª, que fizesse constar das palavras que proferi, a 
listagem dos trabalhos discutidos por ocasião desse 
fórum que se realizou quinta e sexta-feira da semana 
passada, na Argentina.

Muito obrigado a V. Exª. 
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) – 

V. Exª será atendido, conforme manda o Regimento. 
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Muito 

obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 

– Concedo a palavra à nobre Senadora Serys Slhes-
sarenko, PT do Mato Grosso.
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O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Pois não, Senador Roberto Cavalcanti.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Nobre Senador, 
que com muita galhardia preside esta sessão, eu estive 
hoje, pela manhã, no plenário do Senado, para marcar 
a minha presença, e constatei uma circunstância que 
era exatamente uma das consequências dessa refor-
ma que está sendo feita no teto do Senado Federal: 
Estavam todos os nossos móveis, estava o plenário 
totalmente coberto com lona preta e, sobre essa lona, 
havia pó branco. Estou profundamente preocupado 
com as consequências para a saúde de todos nós, 
dos servidores que aqui atuam no dia a dia e nossa, 
que eventualmente estamos aqui.

Cheguei hoje à tarde e obtive a informação de 
que eu deveria ficar no cafezinho porque a situação 
do plenário não seria uma situação recomendável em 
nível de saúde. Não sei se há exagero ou não, mas 
a constatação eu tive pela manhã, com a atuante e 
competente Drª Cláudia Lyra, que estava tomando 
todas as providências no sentido de fazer com que 
se restabelecesse a condição de trabalho no Senado. 
Mas eu acho que nós devemos refletir se esse tipo de 
serviço deva ser feito, executado neste momento de 
final de legislatura, porque, na verdade, se todas as 
manhãs nós nos depararmos com esse quadro que 
hoje, aqui, pela manhã, eu constatei, eu acho que es-
taremos colocando em risco a saúde de todos nós. E 
falo de forma muito despretensiosa, porque não sou 
médico, porém me preocupo com a saúde de todos 
nós, principalmente com a saúde dos servidores, por-
que eu passo aqui uma hora, meia hora e vou embo-
ra. Os servidores ficam aqui horas e horas, às vezes 
dez, doze horas, respirando um ar que supostamente 
possa estar contaminado.

Então, eu peço a V. Exª, na qualidade de Pre-
sidente desta sessão, que apure o que está aconte-
cendo e que determine que a Mesa Diretora reavalie 
o momento de ser feita essa reforma.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 

– Pois não, Senador Roberto Cavalcanti. As providên-
cias serão tomadas, de acordo com a sua colocação, 
o mais rápido possível.

Com a palavra, a Senadora Serys Slhessa-
renko.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Sr. Presidente, senhoras e senhores que 
nos ouvem e que nos veem, Srªs Senadoras e Srs. 

Senadores, venho hoje a esta tribuna, mais uma vez, 
e alguns dirão até que de forma insistente, falar da par-
ticipação da mulher na política em nosso País.

Ainda eu diria que comemorando a vitória da 
nossa Presidenta Dilma, este é sem dúvida um mar-
co para todas nós que lutamos pela causa feminina; 
ver o cargo eletivo mais importante do nosso País ser 
ocupado por uma mulher é sinal de que nossa luta, 
nossos esforços estão fazendo a diferença.

Agora nós, que militamos pelos direitos das mu-
lheres, temos uma responsabilidade ainda maior: ga-
rantir que este avanço sem precedente não se perca, 
não ocorra como em outros países, onde mulheres 
chegaram ao poder, mas não houve um real “empo-
deramento” das mulheres. Continuamos a ver uma dis-
crepância na participação feminina na arena política 
em relação aos companheiros homens.

Para a manutenção das mulheres no poder pre-
cisamos da Presidenta, mas apenas ela não garantirá 
o acesso maior das mulheres ao poder. Precisamos 
de mais e mais mulheres ocupando os espaços de 
poder, decidindo e adquirindo experiência e notorie-
dade, o chamado capital político, tão falado na ciên-
cia política.

A chegada de Dilma à Presidência não é um fato 
isolado. O Brasil soma-se à Argentina e à Costa Rica, 
que têm mulheres na chefia de Estado atualmente. Na 
Argentina e na Costa Rica, 38% dos membros dos par-
lamentos são do sexo feminino. No Brasil, senhoras e 
senhores, a proporção feminina na atual legislatura é 
de apenas 8,9%. Entre os países da América Latina, 
o índice do Brasil é superior apenas ao do Panamá, 
com 8,5%. Um estudo da Professora Teresa Sacchet, 
da USP, mostrou que as brasileiras candidatas gas-
tam, em média, metade do que os homens gastam 
em suas campanhas. Elas também recebem menos 
apoio dos partidos políticos. Quer dizer, não estamos 
em situação de igualdade na disputa política, já parti-
mos em desvantagem.

Sr. Presidente, nestas eleições, tivemos aumento 
substancial nas candidaturas femininas para os cargos 
proporcionais, o que não foi acompanhado por uma 
elevação no número de cadeiras conquistadas por 
mulheres na Câmara dos Deputados e nas Assem-
bleias Estaduais.

Para demonstrar isso que digo, vou utilizar um 
artigo produzido pelo Cfemea, Centro Feminista de Es-
tudos e Assessoria. Em 2006, senhoras e senhores, o 
percentual de mulheres que concorreram a Deputadas 
Federais foi de 12,6%; atualmente, foi de 19,2%. Um 
incremento de 56% no número de candidaturas femini-
nas, que, devido ao descaso, principalmente, dos par-
tidos políticos pelas candidaturas femininas, resultou 
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em retrocesso. Foram eleitas 45 Deputadas Federais, 
mesmo número alcançado na eleição anterior.

Para o cargo de Deputado Estadual e Distrital, 
o aumento de candidaturas femininas em relação a 
2006 foi de 59,2%. No entanto, foram eleitas apenas 
10% a mais de mulheres. Dos 27 partidos que dispu-
taram esta eleição, 22 conseguiram representação na 
Câmara Federal e, destes, oito partidos não elegeram 
nenhuma mulher. O Partido com a maior proporção de 
mulheres é o PCdoB, com seis Deputadas, dentre os 
15 eleitos para a Câmara Federal.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-
nadora Serys, quando puder, eu gostaria de fazer um 
aparte a V. Exª.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Senador Mozarildo, aparte concedido.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Es-
tou prestando atenção ao argumento de V. Exª e me 
preocupo muito, porque não sei se no seu Estado e 
em outros Estados acontece a mesma coisa, mas no 
meu, por exemplo, é a maior dificuldade para se con-
vencer as mulheres a serem candidatas. Aqueles 30%, 
dificilmente conseguimos preencher, ao ponto de que 
agora o TRE fez uma interpretação de que, ao se apre-
sentar “x” candidatos, tem que ter 30% de mulheres; 
quer dizer, sacrificando candidaturas que não eram de 
mulheres. Eu realmente lamento isso, porque concordo 
com V. Exª de que as mulheres deveriam estar mais 
bem representadas, não só em termos de qualidade, 
mas também numericamente, até para fazer frente à 
hegemonia masculina. Eu gostaria de ver como po-
deríamos fazer um trabalho de convencimento das 
mulheres para realmente participarem. Até entendo 
que muitas mulheres que gostam de política, que vi-
venciam política se sentem, digamos assim, limitadas 
por causa de seus inúmeros afazeres, do trabalho, da 
tarefa de ser mãe. Enfim, isso inibe. Mas é realmente 
importante que haja um trabalho partidário de motiva-
ção, para que as mulheres, efetivamente, participem 
da vida pública.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Exatamente o que o senhor conclui em seu 
aparte muito oportuno, Senador Mozarildo Cavalcanti, 
é a realidade.

Eu queria saudar a juventude, a moçada que está 
chegando aí e que deve ser de uma escola com cer-
teza, e os profissionais da educação que devem estar 
junto. Sejam muito bem-vindos a este recinto.

Como eu dizia, o PCdoB foi o Partido que teve a 
maior proporção de mulheres eleitas para o Congresso 
Nacional. Dentre os 15 eleitos, seis são mulheres.

Em termos absolutos, o PT, meu Partido, foi o que 
elegeu mais mulheres. Contudo, as nove Deputadas 

frente aos 80 Deputados eleitos perfazem apenas 10% 
da bancada petista na Câmara dos Deputados.

Avaliando os Estados, proporcionalmente, o Es-
pírito Santo apresentou o melhor resultado: dos dez da 
bancada como um todo, quatro são mulheres.

Já os maiores colégios eleitorais exibiram pífios 
resultados. Embora São Paulo tenha elegido o maior 
número absoluto de mulheres, elas representam ape-
nas 8,6% do total dos 70 Parlamentares lá eleitos.

As Deputadas cariocas e mineiras são apenas 
8,7% e 1,9% das suas bancadas estaduais, respec-
tivamente.

Em três Estados, nenhuma mulher foi eleita. En-
tre eles está Mato Grosso do Sul, contraditoriamente o 
único Estado com mais de 30% de candidaturas femi-
ninas, Senador Mozarildo Cavalcanti. Mato Grosso do 
Sul foi o Estado que teve mais de 30% de candidatas, o 
único que teve mais de 30%, e, no entanto, não elegeu 
nenhuma. É complicado! A situação é complexa!

A Região Norte foi a que elegeu o maior percen-
tual, tanto de Deputadas Federais como de Estaduais, 
correspondendo a 15,4% e 15,7% do total das eleitas 
e dos eleitos. Os menores índices de mulheres eleitas 
estão na Região Sul do País, onde 5 Deputadas Fe-
derais conseguiram conquistar mandatos, perfazendo 
um percentual de 6,5%; e, na Região Centro-Oeste, 
com 8,8% de mulheres nas Assembleias Legislativas 
e na Câmara Legislativa do DF.

Nas eleições majoritárias, tanto para os Governos 
Estaduais quanto para o Senado Federal, presenciou-
se uma diminuição no número de mulheres candidatas. 
Foram eleitas oito Senadoras e duas Governadoras 
no primeiro turno – Governadora poderia ter segundo 
turno; Senadoras, claro que não. Considerando que, 
em 2006, a renovação do Senado era de um terço e se 
elegeram quatro mulheres, houve uma estagnação.

Srªs e Srs. Senadores, embora tenhamos um 
saldo eleitoral muito aquém do desejado, alguns da-
dos indicam que a sociedade brasileira tem evoluído 
a passos mais largos que suas instituições. Cerca de 
67% do eleitorado no primeiro turno votou em mulheres 
para o mais importante cargo político do País. Mesmo 
sendo apenas 8,8% das eleitas para a Câmara dos 
Deputados, três mulheres estão na lista dos candida-
tos mais votados.

Foram também três Senadoras a figurarem entre 
as dez mais votadas. Entre as 45 Deputadas eleitas, 
seis foram campeãs de votos em seus respectivos 
Estados.

As cinco Deputadas Federais mais votadas fo-
ram: Ana Arraes, do PSB de Pernambuco; Bruna Fur-
lan, do PSDB de São Paulo; Fátima Bezerra, do PT do 
Rio Grande do Norte; Manuela D’Ávila, do PCdoB do 
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Rio Grande do Sul, e a nossa querida Luiza Erundi-
na, do PSB de São Paulo, nossa primeira Prefeita de 
São Paulo, eleita em 1988, que conquista agora seu 
quarto mandato seguido na Câmara dos Deputados. 
Além disso, sete Deputadas integram o seleto grupo 
de 35 Parlamentares em todo o Brasil que foram elei-
tos exclusivamente com votações nominais, ou seja, 
sem depender de votos dados à legenda nem das so-
bras de outros candidatos ou candidatas de partido 
ou coligação.

Houve uma elevação acentuada do número de 
candidatas a Deputadas Estaduais e Federais, por 
causa da obrigatoriedade das cotas que o senhor co-
locou muito bem, e, ao mesmo tempo, um decréscimo 
nas candidaturas masculinas. Porém, a ausência de 
sanção ao descumprimento da medida, juntamente 
com a ausência de qualquer estratégia de “empode-
ramento” das mulheres em seus próprios partidos fez 
com que, desta vez, houvesse uma queda substantiva 
na proporção entre candidaturas femininas e mulhe-
res eleitas, que caiu à metade. Essa proporção, que 
em 1994 foi de mais de 17%, encontrava-se em uma 
média de 8% nas duas últimas eleições nacionais e 
sofreu uma queda para 4,6%, enquanto que a taxa de 
sucesso masculina permaneceu em 11%.

A situação de coadjuvante das mulheres na es-
trutura partidária é uma das responsáveis por essa 
situação que relatei. Enquanto não tivermos mais mu-
lheres participando do dia a dia partidário, não con-
seguiremos ultrapassar essa barreira do desinteresse 
dos partidos pelas mulheres.

Acredito que a eleição de Dilma alavancará a par-
ticipação feminina, assim como incentivará os partidos 
a olhar com mais apreço para as suas mulheres.

Por tudo isso, creio que a posição de nossa Pre-
sidenta é acertadíssima em relação à composição dos 
ministérios. A primeira mulher a ser eleita Presidente 
da República quer também ser chefe do primeiro go-
verno a ter o maior número de participação feminina. 
Dilma já manifestou a sua vontade em ter, pelo menos, 
um terço dos ministérios chefiados por mulheres. Em 
reunião com o Presidente Lula e a equipe de transi-
ção, Dilma manifestou a meta de que um terço de seu 
futuro Ministério seja ocupado por mulheres.

A tirar pela equipe de transição, realmente esse 
terço será alcançado. Até o momento, entre as 25 pes-
soas nomeadas, 15 são do sexo feminino. Para cumprir 
a meta nos cargos de primeiro escalão, Dilma terá que 
quadruplicar o número de mulheres no Governo. Atual-
mente, apenas três dos 37 ministérios estão ocupados 
por elas: Márcia Helena Carvalho comanda a Pasta de 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Isabela 

Teixeira, a área de Meio Ambiente; Nilceia Freire, a 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres.

Nomes de mulheres competentes não faltam. Se 
olharmos apenas na academia, temos nomes suficien-
tes para preenchermos todos os ministérios.

Nos partidos políticos encontramos a mesma 
situação: mulheres com competência técnica e poder 
político suficientes para ocuparem espaço de desta-
que no Governo. Não citarei nomes para não cometer 
nenhuma indelicadeza. Prefiro deixar a quem está me 
escutando pensar a respeito do assunto.

Essa simples atitude, que em uma sociedade ma-
chista e preconceituosa como a nossa parece hercúlea, 
significará aumento real do número de mulheres no po-
der. Pergunto: por que isso ocorrerá? Primeiro, porque 
realmente teremos mais ministros e, segundo, porque 
os eleitores se habituarão a ver mulheres ocupando 
importantes posições políticas, tomando decisões, e 
isso deixará de ser algo raro, passará a ser algo corri-
queiro, demonstrando que competência independe de 
sexo. E teremos maior justiça nas disputas eleitorais, o 
que significará maior número de mulheres eleitas nas 
próximas eleições.

Esse um terço de ministério não é rígido, como 
a Presidenta já disse. No entanto, ela perseguirá esse 
objetivo. Para isso, há necessidade do apoio dos par-
tidos políticos que compõem o arco de alianças de 
Dilma e, mais que isso, que as mulheres dos partidos 
se organizem para participar deste Governo.

Espero que um dia tenhamos 50% dos ministé-
rios ocupados por mulheres, assim como a Câmara, o 
Senado, as Assembleias, as Câmaras de Vereadores. 
Enfim, que o campo político seja o reflexo da socieda-
de, uma vez que a população é dividida em 50% de 
homens e mulheres – aliás, somos 52% de mulheres, 
Senador Papaléo, que está aí nos olhando, 52% de 
mulheres e 48% de homens, nossos filhos todos, que 
têm de nos ajudar na reversão dessa questão, ajudar-
nos realmente, construindo uma sociedade com direitos 
iguais entre homens e mulheres.

Concedo um aparte ao Senador Papaléo Paes.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Senadora 

Serys, meus respeitos a V. Exª. Realmente, os deta-
lhes que V. Exª dá em seu pronunciamento são muito 
importantes. Agora, não precisa ir buscar esses 2% a 
mais. Também já é exagero. Nós já estávamos, todos 
nós homens aqui, de certa forma, oprimidos pelo seu 
discurso, e a senhora ainda põe mais 2% para com-
plicar mais. Mas, Senadora, eu quero lhe dizer que fui 
Secretário de Saúde no meu Estado há 24, 25 anos, 
e, àquela época, eu lhe digo que eu tinha pouca ex-
periência administrativa, mas já tinha sido diretor do 
hospital. Mas o que me fez mesmo praticar adminis-
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tração na minha vida foi a Secretaria de Saúde. E lhe 
digo que tive a felicidade de, intuitivamente, procurar 
o maior número possível de mulheres para servirem 
de assessoras. Realmente, isso tem um fundamento, 
o fundamento básico que é, principalmente, a mulher 
ser mãe. Então, a mulher é mais responsável. Vou 
falar de maneira bem clara: dificilmente uma mulher 
falta ao emprego na segunda-feira por causa da farra 
do domingo, dificilmente ela chega cansada para tra-
balhar, porque realmente procura cuidar mais da sua 
vida pessoal, enfim, tem responsabilidade. Dificilmen-
te a senhora vê uma mulher envolvida em corrupção. 
Não quero dizer que não se envolva, mas o percen-
tual é muito baixo. E isso aí, além da sua capacidade 
intelectual e seu preparo hoje, que vem a ser facilita-
do exatamente por essa evolução que aconteceu na 
sociedade, principalmente na cabeça da mulher pela 
sua autonomia, veio fazer com que tenhamos, hoje 
em dia, uma grande parte de cargos públicos impor-
tantes sendo ocupados por mulheres. Então, quando 
fui Prefeito, continuei a mesma atitude. Por isso, quero 
comprovar que isso é uma necessidade absoluta. Se 
há a questão de disputa de espaço, não é isso que es-
tamos medindo, se o espaço é mais de homem ou de 
mulher. Mas digo que, na questão capacidade e com-
petência, classifico realmente a mulher como aquela 
que vem demonstrando, principalmente nos cargos 
que ocupam, essa capacidade de convencer qualquer 
um que está ganhando dos homens. O Senador Ro-
berto está dizendo para eu declarar o meu voto para 
a Presidência da República. Não, votei no José Serra. 
Aí não é questão de ser mulher ou de ser homem. É 
uma outra avaliação. E votei nele pela minha avalia-
ção, pois realmente eu o achava o mais preparado – 
acho-o – para assumir a Presidência. Mas parabéns a 
V. Exª, Senadora Serys. Parabéns! As mulheres nesta 
Casa estão representadas por várias mulheres – se 
não me engano, nove, por pelo menos as que foram 
eleitas em 2002 – e V. Exª, na minha opinião, é um 
grande destaque desta Casa não como mulher, mas 
como Senadora da República dentre os que 81 que 
representam seus Estados. Parabéns a V. Exª. Tenha 
de mim este reconhecimento sincero que é a sua ca-
pacidade de ter exercido e de estar exercendo o seu 
cargo de Senadora da República com o brilhantismo 
que todos nós aqui conhecemos. Obrigado.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Obrigada, Senador Papaléo. Obrigada pelo seu 
aparte. Digo ao senhor que não fique preocupado. No 
começo de seu aparte, já estavam os Srs. Senadores 
se sentindo oprimidos. Não correm esse risco não! 
Não correm esse risco não! Eu complementava aqui, 
dizendo que acreditamos que é importante que o em-

poderamento das mulheres se dê 50% e 50%. Então, 
fiz um adendo dizendo que somos 52% da população 
e nossos filhos, os homens, todos, são 48%. Ele falou 
que eu não precisava cobrar os 2%, que poderia deixar 
50 e 50, porque ele estava se sentindo oprimido. Não 
precisa ficar oprimido não, Senador, porque, em ma-
téria de poder, só temos 8.9%, no cômputo geral. Na 
média geral do poder no País, Senador Acir Gurgacz, 
só temos 8.9%, Senador Papaléo Paes. Então, está 
longe de chegar qualquer tipo de ameaça de maioria 
de poder em relação aos homens. E nem buscamos. 
A gente sempre diz que não quer ser mais, mas muito 
menos, menos. A gente quer apenas a igualdade na 
conquista do poder.

Senador Papaléo Paes, o senhor disse muito bem 
que, sempre que o senhor ocupou um cargo como o 
de Secretário de Estado, Secretário de Saúde, como 
Prefeito, o senhor se acercou de muitas mulheres nos 
cargos, óbvio, após o de Secretário ou de Prefeito, 
que era o seu cargo, porque as mulheres realmente 
demonstravam competência e o ajudaram muito a de-
sempenhar suas tarefas como Secretário de Estado e 
como Prefeito. E concordo com o senhor totalmente. 
Para carregar piano nós somos ótimas. O que eu cha-
mo de carregar piano? Chamo de trabalhar, de exercer 
funções de forma competente e comprometida. Nós 
somos excelentes. 

Agora, na hora de alcançarmos os cargos maio-
res, é muito difícil para nós, tanto no Parlamento, quanto 
no Executivo, quanto no Judiciário. É muito difícil tanto 
em processos eleitorais quanto em não eleitorais. In-
clusive, na iniciativa privada, nas grandes empresas, 
topo de carreira dificilmente é para mulher. Pode até, 
de vez em quando, ter uma diretoria, Senador Acir, 
mas a Presidência é muito difícil. A mesma coisa no 
Judiciário. Há tantas mulheres juízas, tantas mulhe-
res da área jurídica, de extrema competência, mas na 
hora de chegar aos tribunais é muito difícil uma mu-
lher chegar a um posto de tribunal, principalmente dos 
tribunais superiores. Mesmo nos Tribunais de Justiça 
dos nossos Estados, é dificílimo uma mulher conseguir 
galgar um posto de desembargadora. E nos tribunais 
superiores, nem se fala. 

E tem mais: existe um critério que não significa 
que seja este o melhor ou só este que é, por exem-
plo, Senador Acir, que preside esta sessão, ter curso 
superior. Hoje, nós sabemos, entre os que têm curso 
superior no Brasil é muito maior o número de mulheres 
que de homens. Cursos que antes eram frequentados, 
em sua grande maioria, por homens, como Medicina, 
Direito, Engenharia, hoje a maioria é por mulheres. 
Atualmente, a maioria da população brasileira que 
tem curso superior é composta de mulheres. Mas eu 
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já disse hoje aqui, não significa que ter curso superior 
faz com que a pessoa seja, só com este critério, mais 
competente. Não, precisa de outros critérios. Mas se 
ter curso superior é um critério, nós tínhamos que con-
siderar isso e verificar um número bastante significativo 
de mulheres em cargos maiores em nosso País. No en-
tanto, em topo de carreira, se se considerar a iniciativa 
privada, nós temos apenas 1% composto de mulheres. 
Mais de 50% dos que têm curso superior no Brasil são 
mulheres. No entanto, em cargos de topo de carreira, 
só há 1% de mulheres. Então tem alguma coisa que 
está segurando, que está complicando por aí. 

Eu diria, Senador Papaléo Paes, que o senhor 
está correto e agiu de forma correta quando se acercou 
de muitas mulheres, porque mulher tem competência, 
sim, em igualdade com os homens. Não queremos 
essa disputa de quem é mais ou menos, queremos 
apenas mostrar que temos o mesmo potencial de 
competência. Mas, infelizmente, somos ainda muito 
chamadas para os cargos de segunda, terceira, e 
não para ações de topo. E queremos, sim, chegar aos 
cargos maiores deste País, dos nossos Estados e dos 
nossos Municípios.

Quero conclamar as mulheres para que dispu-
tem, independentemente do resultado dessas eleições. 
Como a gente viu, no Congresso Nacional não aumen-
tou nada a participação da mulher. Ficou absolutamen-
te a mesma, parece que foi contado, para acontecer 
exatamente a mesma coisa em termos de represen-
tação feminina. Mas, independentemente disso, que 
nós mulheres, as mulheres dos nossos Municípios e 
de um modo geral, busquemos disputar nas próximas 
eleições. E disputar pra valer! 

Os partidos políticos têm que reconhecer o valor 
das mulheres que compõem seus quadros. Têm que 
reconhecer o valor sim. Não é só abrir espaço, porque 
o espaço está aberto por lei. É realmente viabilizar as 
condições para que as mulheres disputem de igual pra 
igual com seus companheiros de partido.

Quero saudar, antes de terminar meu discurso, 
a juventude, a moçada que está aqui, que, com cer-
teza, são estudantes. Eu não tenho o nome da escola 
aqui, mas sejam muito bem-vindos os estudantes e os 
profissionais da educação que os acompanham, com 
certeza, professores e professoras – eu sou professora 
também. Sejam todos muito bem-vindos. 

Encaminhando para o encerramento, quero di-
zer que chegou a nossa vez. Conclamo todas as mu-
lheres para que se unam para tornar este Governo o 
Governo... Tem que ser, Presidente. Pela primeira vez 
na história, nós temos uma mulher Presidente da Re-
pública! Isso é o novo para o Brasil. 

Na América Latina, já tivemos algumas situações. 
Temos uma Presidente na Argentina atualmente, agora 
no Brasil e no planeta como um todo.

Que as mulheres se unam em torno deste Go-
verno, para que se faça realmente o Governo mais 
feminino da história. Que consigamos de uma vez por 
todas derrubar o preconceito que ronda as mulheres 
na política e provar que lugar de mulher é também na 
política. Lugar de mulher é também na política.

Que essas garotas que estão aqui e tantas garo-
tas que não estão aqui, inclusive minhas netas, saibam 
que mulher pode ser política, sim, que mulher pode ser 
inclusive Presidente da República. (Palmas.)

Encerrando, quero saudar carinhosamente, lá 
no meu Estado de Mato Grosso, duas mulheres que 
foram eleitas Deputadas Estaduais. Uma delas é a De-
putada Luciane Bezerra, lá do Município de Juara, do 
PSB. Luciane, você que está começando na política, 
até onde sei, com certeza vai dignificar a participação 
da mulher na política. A outra é Teté Bezerra, nossa 
amiga, companheira, do PMDB, uma mulher que já 
tem experiência política. Com certeza, vamos contar, 
em Mato Grosso, com Luciane Bezerra e Teté Bezerra, 
para levar políticas públicas que engrandeçam a mulher, 
que não permitam a discriminação, a violência contra 
a mulher. Contra a discriminação da mulher só há um 
remédio, que é a organização das mulheres. E con-
tra a violência há outra ação: é a denúncia. Nenhuma 
mulher pode sofrer violência e deixar sem denunciar, 
porque a sua vida corre risco muitas vezes. 

Portanto, digo com convicção que Luciane Bezer-
ra e Teté Bezerra vão levar essa questão de políticas 
públicas às mulheres com a seriedade devida, lá no 
nosso Estado de Mato Grosso.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Nós ouvimos a Senadora Serys.

Com certeza, Senadora, as gerações mais jo-
vens do Brasil têm dado um espaço muito grande para 
as mulheres, tanto é que hoje, no Brasil, temos pela 
primeira vez a nossa Presidenta do Brasil, com muito 
orgulho. E não há uma preocupação de competição, 
nunca. Pelo contrário. As mulheres são muito compe-
tentes e capazes, por isso estão em ascendência, não 
só na iniciativa privada, como também na vida pública, 
o que é o interesse de todos nós.

Comunico ao Exmº Senador Marco Maciel que o 
seu pedido será atendido na forma do Regimento. 

O Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pela Sra. Serys 
Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Antes de passar a palavra ao Senador 
Acir Gurgacz, do PDT, pela Liderança do PDT, eu gos-
taria de anunciar agora, podendo dizer de onde são e 
de qual escola, os alunos do 4º ano da Escola Classe 
nº 15, de Sobradinho, Brasília, Distrito Federal.

Muito bem-vindos, juventude, moçada que está 
aí, garotos e garotas, especialmente os profissionais 
da educação, cujo mérito sabemos que têm. Eu sou 
professora, 26 anos de sala de aula, então é professo-
ra mesmo, Senadora é só temporariamente. A gente 
sabe quão complexa é a nossa missão, quão impor-
tante ela é e quão pouco valorizada é muitas vezes. 
Parabéns aos profissionais da educação que estão 
aqui com seus alunos.

Com a palavra o Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Pela Lide-

rança do PDT. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, aos nossos alunos, às 
nossas crianças que estão aqui presentes, sejam todos 
bem-vindos, boa-tarde aos professores e aos que nos 
acompanham pela TV Senado.

Quero, inicialmente, Srª Presidente, cumprimen-
tar o Governador eleito de Rondônia, Confúcio Moura, 
que, junto com seu vice, Airton Gurgacz, estiveram 
nos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Paraná, 
fazendo uma peregrinação, buscando aquilo que deu 
certo em nível de administração pública nos seus Es-
tados, tanto em Minas Gerais, como no Paraná e em 
São Paulo, para levar e colocar em prática no Estado 
de Rondônia. Meus cumprimentos a esses dois admi-
nistradores, que, a partir do dia 1º de janeiro, levarão 
Rondônia ao rumo que nós queremos, ao desenvol-
vimento, ao trabalho voltado ao interesse público, ao 
interesse da maioria.

Da mesma forma, quero cumprimentar e agra-
decer ao mesmo tempo o Governador do Paraná, Dr. 
Pessutti, e o ex-Governador Requião, pela forma cari-
nhosa com que recepcionaram o Governador Confúcio 
Moura, lá no Paraná, na nossa capital Curitiba.

Tive o prazer de acompanhar o Governador a Foz 
do Iguaçu, em visita a Itaipu. Quero agradecer a Nelton 
Friedrich e também a Jorge Samek, que faz um traba-
lho fantástico em Itaipu, não apenas gerando energia, 
mas fazendo um trabalho social muito importante no 
interior do Paraná, dando exemplo não só ao Brasil, 
mas ao mundo todo. Desenvolve um trabalho com os 
produtores rurais, com todas as cidades do oeste do 
Paraná, envolvendo a comunidade, fazendo com que 
haja um aumento na qualidade e na quantidade da 
produção agrícola, sempre elevando a qualidade dos 
produtos daquela região.

Então, deixo aqui meu agradecimento e meus 
parabéns a Jorge Samek, Presidente da Itaipu, que faz 
um trabalho brilhante à frente daquela empresa.

Mas, Srª Presidente, o Papa Bento XVI tocou em 
um assunto de grande importância neste último domin-
go, antes de iniciar a oração do Ângelus na Praça de 
São Pedro, quando foi comemorado o Dia de Ação de 
Graças na Itália. Ele demonstrou grande preocupação 
com o modelo de desenvolvimento econômico global, 
afirmando que vivemos, hoje um momento oportuno 
para fazer uma revisão desse sistema, criando um 
espaço de maior importância para o agronegócio em 
escala mundial.

O Papa fez a seguinte citação:

A crise econômica atual, sobre a qual 
se tratou também nesses dias na reunião do 
chamado G20, deve ser concebida em toda a 
sua seriedade; esta tem numerosas causas 
e exige uma revisão profunda do modelo de 
desenvolvimento econômico global”

Para o Pontífice, a crise econômica da qual o 
mundo não está conseguindo se livrar é um sinto-
ma agudo e prova de que o modelo econômico atual 
já não funciona, porque mantém graves problemas, 
“como o perdurar do desequilíbrio entre riqueza e po-
breza, o escândalo da fome, a emergência ecológica 
e, atualmente, também o problema das greves”. Nes-
se contexto, o Papa afirmou que “parece decisivo um 
relançamento estratégico da agricultura”.

O Papa destacou que “é necessário dirigir-se, 
portanto, de forma verdadeiramente concertada, a um 
novo equilíbrio entre agricultura, indústria e serviços, 
para que o desenvolvimento seja sustentável, não falte 
pão para ninguém e para que o trabalho, o ar, a água 
e os demais recursos primários sejam preservados 
como bens universais”.

Acredito que todos nós concordamos com o Sumo 
Pontífice sobre a necessidade de aumentar a impor-
tância e o valor do agronegócio no mundo a fim de au-
mentar a oferta de alimentos sem aumento de preços, 
sempre com respeito ao meio ambiente e à soberania 
dos países.

Srª Presidente, outro assunto que trago aqui hoje 
diz respeito também ao meio ambiente, comércio, infra-
estrutura de transporte, iniciativas no setor de turismo 
na Amazônia. É um tema diretamente relacionado à mi-
nha preocupação com o processo de desenvolvimento 
da região Norte. Estamos chegando à época das chu-
vas amazônicas, o chamado inverno amazônico, como 
acontece todos os anos. As chuvas já começaram, e, 
embora com pouca intensidade, é possível perceber, 
por exemplo, na BR-364, o surgimento dos primeiros 
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buracos nos asfaltos, devido à erosão causada pelas 
águas. Esses buracos causam desgastes sérios nos 
veículos e não raro causam acidentes também. Por 
isso, eu solicito um acompanhamento diário do Dnit no 
sentido de fazer a manutenção na rodovia para evitar 
acidentes, que trazem prejuízos à população que tra-
fega na BR-364. Isso enquanto não se inicia o Crema, 
que é a reconstrução da BR-364, porque isso se faz 
necessário. A nossa BR já está como uma colcha de 
retalho, toda ela remendada. Então tampar buraco é 
importante, importantíssimo, mas se faz necessária a 
reconstrução da BR-364, e já está no PAC, está em 
fase final de elaboração de projeto para procedimen-
to licitatório.

No entanto, as chuvas amazônicas não trazem 
apenas más notícias para o transporte em nosso Es-
tado. Felizmente, com a chegada da época das chu-
vas, os rios começam a retornar aos seus níveis mais 
altos, com mais fluxo e vazão, principalmente o nosso 
rio Madeira, pelo qual é feito o transporte de boa parte 
da produção rondoniense para abastecer os mercados 
de Manaus e de Boa Vista em Roraima.

Rondônia tem mais de 6 mil quilômetros de curso 
de águas navegáveis em cinco grandes rios. Já defendi 
aqui no Senado a ampliação da nossa rede de portos 
fluviais e comemorei com o Governo Federal a inau-
guração do Terminal Portuário de Humaitá este ano 
junto com a então candidata Dilma Rousseff.

É através das águas do rio Madeira que chegam 
a Rondônia as balsas com combustíveis oriundos da 
refinaria da capital do Amazonas. Em época de rio 
cheio, o transporte é feito com tranquilidade e bastante 
economia. Mas nem sempre é assim. Há poucos dias, 
uma viagem dessas, em balsas, de Manaus a Porto 
Velho, levava cerca de duas semanas – de 15 dias 
até 20 dias –, e isso acabava afetando diretamente o 
bolso dos rondonienses. Não foram poucas as vezes 
em que o preço alto dos combustíveis estamparam as 
manchetes dos jornais locais.

Imaginem como é alto o custo das mercadorias 
que são necessariamente transportadas por via fluvial 
na época da seca, não apenas o combustível, com 
todo esse tempo de viagem. Apesar de o transporte 
fluvial ser um meio de baixo custo, com os rios apre-
sentando baixo calado, o transporte fica mais lento, e 
os gastos operacionais aumentam, fazendo com que 
os preços dos produtos subam muito, tanto em Manaus 
quanto em Rondônia. Além disso, esse tempo todo 
de translado prejudica também o envio de produtos 
perecíveis produzidos em Rondônia que deixam de 
abastecer, durante um bom tempo, os mercados de 
Manaus. Essa situação, que se repete todos os anos, 
representa um grande prejuízo para o meu Estado, e 

tudo isso acontece porque não temos uma estrada li-
gando Porto Velho a Manaus.

É até difícil acreditar que estamos ainda nos dias 
de hoje vivendo um impasse na reconstrução da BR-
319, uma BR tão importante para o País, mas principal-
mente para os Estados de Rondônia, de Mato Grosso, 
do Amazonas e de Roraima. É mais complicado ainda 
explicar para as populações do meu Estado e também 
para os turistas que vão visitar a região o porquê de 
não existir uma estrada que permita o tráfego local e o 
contato com a exuberância da natureza da região.

Muitas pessoas, muitos turistas vêm até o Brasil, 
na nossa região, para conhecer essa floresta gigan-
tesca da qual o mundo inteiro fala. Pessoas que che-
gam aqui empolgadas com a beleza e a importância 
da floresta amazônica e ficam frustradas porque não 
conseguem fazer uma simples viagem por uma es-
trada parque, como foi planejada a transformação da 
BR-319. E não são apenas esses turistas que ficam 
frustrados. Muita gente em Rondônia está perdendo 
grandes oportunidades de desenvolver empreendi-
mentos na área de turismo devido a essa dificuldade, 
a esse impasse com relação a essa rodovia, que para 
nós é tão importante.

Para quem não conhece, existe um grande mer-
cado de turismo ecológico na Europa e nos Estados 
Unidos para os quais um dos mais almejados destinos 
é a nossa região, a região Amazônica. Não são pou-
cos os que gostariam de fazer uma viagem de Porto 
Velho a Manaus, passando por Roraima, chegando 
até Caracas, na Venezuela e, de lá, pegar seus voos 
para casa. Ou fazer isso ao inverso, iniciar em Caracas, 
passar pela grande savana, passar pelos campos de 
Roraima, passar pelas matas, pela floresta amazôni-
ca, por Manaus, chegando até Porto Velho e também 
seguir viagem até o sul do País.

Falo por experiência própria que é um passeio 
muito interessante, muito bonito, repleto de informa-
ções novas para as pessoas que nasceram e cresce-
ram em cidades grandes, que não sabem exatamente 
o que é a tão famosa floresta amazônica. Já fiz esse 
trajeto algumas vezes e encontrei muitos turistas que 
afirmavam que gostariam muito de sair da Venezuela 
e passear, por estrada, até o sul do Brasil.

Não tenho dúvidas de que essa será uma rota 
turística espetacular. Será um impulso fantástico ao 
turismo ecológico em nossa região, abrindo caminhos 
para que os visitantes conheçam ainda outros pontos 
do Brasil.

Uma rota turística como essa cria uma rede de 
empreendimentos de diversos tamanhos, estimulando 
negócios familiares, cooperativas e até grandes empre-
sas. Seria uma forma de incentivar o desenvolvimento 
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em uma região que precisa de estímulos e que pode 
e deve crescer, aproveitando todas as suas potencia-
lidades em sintonia com o meio ambiente.

Por isso, solicito à Ministra do Meio Ambiente, 
Izabella Teixeira, que libere o quanto antes essa obra 
de aproximadamente 500 quilômetros de extensão que 
falta para que a população amazônida e os turistas 
possam voltar a utilizar tão importante acesso entre 
os Estados do Amazonas e de Rondônia.

Eu realmente acredito que não é pedir demais a 
liberação dessa obra que é de tão grande importância 
para nossa região. Em tempos em que se fala na im-
plantação de trem bala no País, uma obra polêmica de 
custo elevadíssimo, para ligar Campinas, São Paulo, 
ao Rio de Janeiro, solicitamos tão apenas uma ligação 
simples, terrestre, para poder escoar nossa produção, 
para melhorar o tráfego de pessoas e para estimular o 
turismo em nossa região Amazônica.

Além disso, outras medidas acertadas devem 
ser tomadas para garantir a redução de custos ope-
racionais que a BR-319 já vai garantir. Uma delas já 
é a aprovação do nosso Projeto de Lei nº 210/2010, 
que prevê a isenção de IPI dos produtos manufatu-
rados produzidos na Amazônia ocidental que usem 
matérias-primas locais.

Outra medida que deve ser debatida já pelo País 
é uma reforma tributária imediata, uma reforma tribu-
tária que seja capaz de reduzir a carga de impostos 
sobre a produção, que viabilize maior geração de em-
pregos e distribuição de renda, assim como um maior 
impulso ao consumo.

Tenho destacado essa necessidade aqui no ple-
nário do Senado e julgo ser uma ação mais do que 
eficaz para que possamos enfrentar uma guerra cam-
bial como a que estamos vivendo hoje, quando, com 
o dólar baixo, nosso produto perde a competitivida-
de muito rapidamente. Se temos uma gordura a ser 
cortada para reduzir o nosso custo Brasil e deixar os 
nossos produtos mais atraentes mesmo em tempo de 
dólar fraco, essa gordura é exatamente a redução de 
impostos no nosso País.

Como o próprio Presidente Lula disse em Mo-
çambique, “os países ricos deveriam aprender conos-
co como superar a crise, com as medidas que nosso 
tomou para enfrentar a crise econômica em 2008”. 
Uma das medidas foi reduzir impostos para aumen-
tar o consumo e a circulação da moeda. Pois então, é 
essa a lição que temos que reativar a partir de agora, 
porque ela não é uma necessidade sazonal, mas sim 
algo a ser considerado de agora em diante.

O desenvolvimento econômico é fundamental 
para superarmos as nossas deficiências sociais em 
educação, em saúde, em saneamento básico e em dis-

tribuição de renda. Não podemos mais pensar que as 
soluções para os problemas brasileiros estejam única 
e exclusivamente em medidas sociais governamen-
tais, mas sim no impulso em todo o sistema, de uma 
só vez. Uma reforma tributária que reduza impostos 
de forma inteligente vai ser capaz de contemplar tudo 
isso, pois aquecerá a economia brasileira, servirá como 
um empurrão em um objeto que já está andando em 
certa velocidade.

Em resumo, Srª. Presidente, solicito aqui ao Dnit 
de Rondônia uma atenção especial para a BR-364, 
que a senhora conhece muito bem, nessa época de 
chuvas e, ao Ministério do Meio Ambiente, a liberação 
da conclusão da Estrada-Parque BR-319, ligando Por-
to Velho a Manaus. Assim como também solicito que 
coloquemos em pauta urgentemente a reforma tribu-
tária, para que impulsionemos o quanto antes a nossa 
já aquecida economia brasileira.

Era isso que tinha para dizer nesta tarde de 
hoje.

Muito obrigado, Srª Presidente e demais Srªs e 
Srs. Senadores.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Obrigada, Senador Acir Gurgacz.

Com a palavra, pela inscrição, o Senador Papa-
léo Paes.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
dente, Senadora Serys Slhessarenko, Srs. Senadores, 
Srªs Senadoras... (Pausa.)

Vai assumir a Presidência o Senador José Sar-
ney, o que realmente é uma honra muito grande para 
nós aqui, porque hoje é um dia muito importante para 
mim nesta tribuna.

Sr. Presidente, é com muita alegria que chego a 
esta tribuna para proferir o meu milésimo pronuncia-
mento como Senador da República.

Desde o primeiro dia do meu mandato parlamen-
tar, trago ao debate no plenário do Senado Federal te-
mas que julgo da maior importância para o nosso País. 
Os principais eixos que conduzem a minha atuação 
neste plenário são a defesa incondicional do Amapá, 
Estado que tenho a honra de representar nesta Casa, 
a defesa incondicional de todo cidadão brasileiro, e a 
defesa, também incondicional, desta grande instituição 
Senado Federal como um importante pilar de nossa 
democracia.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao longo desses 
mil pronunciamentos, posicionei-me contra tudo que 
trouxesse prejuízo para o Estado do Amapá. Foi por 
isso que, ainda em 2003 votei contra a reforma da 
Previdência apresentada pelo Governo Federal. Em 
2003, Srªs e Srs. Senadores, eu aqui estava fazen-
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do parte de um partido da base de apoio ao governo, 
mas quando pedi um levantamento técnico da grande 
e competente Consultoria do Senado Federal, o pare-
cer mostrou que o Estado do Amapá seria prejudica-
do em 5% dos valores que recebia em conseqüência 
da então lei vigente sobre a Previdência. Então, Srªs 
e Srs. Senadores, acredito que tenha votado correta-
mente contra a reforma da Previdência, porque ana-
lisava ali, além das perdas do meu Estado, também 
que os direitos adquiridos por aqueles cidadãos que 
já estavam contando com o resultado do seu trabalho, 
do seu tempo de serviço, estavam sendo vilipendiados 
e, consequentemente, abalando as decisões da nossa 
Constituição. E Srªs e Srs. Senadores, sinto-me também 
na razão de ter votado da maneira que votei contra a 
reforma da previdência considerando que essa refor-
ma foi aprovada em segundo turno sob a promessa 
da chamada PEC Paralela, que até hoje está rolando 
no Congresso Nacional.

Ainda, senhoras e senhores, desta tribuna, de-
fendi a necessidade de ações compensatórias para o 
Amapá, em função de grandes áreas preservadas em 
nosso Estado. Lamentavelmente essas ações nunca 
vieram, apesar de sermos o estado mais preservado 
da Federação. Senador Mozarildo, o Governo Federal, 
quando vai para o exterior, quando tem qualquer tipo 
de reunião, ele usa o Amapá como grande exemplo 
de preservação em nosso País. Mas as medidas com-
pensatórias que, em 2002, quando por decreto gover-
namental, o então Presidente da República Fernando 
Henrique Cardoso determinou as áreas das reservas 
das montanhas Tumucumaqui, até hoje, oito anos após 
o decreto governamental, não ocorreram, não compa-
receu em nada o Governo Federal para compensar a 
perda dessa grande área que realmente abala o nos-
so Estado quanto aos investimentos, principalmente 
na agricultura.

Senador Roberto Cavalcanti.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – 

Nobre Senador Papaléo, V. Exª sobe à tribuna hoje, 
pela milésima vez, para fazer mais um pronunciamento. 
Como V. Exª fez referência, todos relativos a assuntos 
dos mais altos interesses, eu não diria somente do 
Estado de V. Exª, mas do nosso País. V. Exª, quando 
luta na tribuna do Senado Federal, lutando pelo Esta-
do, está lutando pelo Brasil.

Mas eu faria uma observação complementar, de 
que na tribuna do Senado nós todos somos mais vi-
síveis, mais expostos à visibilidade. Porém, o trabalho 
de V. Exª nas Comissões, esse sim é um destaque de 
que eu sou testemunha, porque, há mais de dois anos 
aqui, tenho presenciado a sua atuação nas Comissões. 
Então, V. Exª hoje faz uma homenagem à sua milésima 

presença na tribuna, mas eu diria: quantas mil inser-
ções e de quantos mil debates V. Exª não participou, 
em defesa do País, da região, do Estado de V. Exª? 
Parabenizo-o por este momento, por este dia, que, tenho 
certeza, é um marco na história política de V. Exª. Mas 
não quero deixar que seja esquecida a participação 
brilhante de V. Exª no desenvolvimento e nos debates 
nas Comissões, que são realmente o DNA, a cellula 
mater do Senado Federal. Parabéns a V. Exª!

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito obri-
gado, Senador Roberto Cavalcanti. Sinceramente, fico 
muito feliz em ouvir V. Exª, companheiro que sempre 
está presente. Estamos presentes sempre juntos nos 
plenários das Comissões e, realmente, V. Exª, com seu 
testemunho, enche-me de satisfação e da recompensa 
pelo trabalho exercido no Senado Federal.

Muito obrigado, Senador Roberto.
Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-

dor Papaléo, muito mais do que a quantidade dos pro-
nunciamentos de V. Exª, que hoje completa mil deles, 
eu ressalto a qualidade não só dos pronunciamentos, 
como da intervenção de V. Exª nas Comissões, com a 
apresentação de projetos, com a defesa dos temas do 
seu Estado, mas também da Região Amazônica e do 
Brasil. Portanto, V. Exª tem realmente a apresentar ao 
povo do Amapá um trabalho profícuo, atento, corajoso, 
porque V. Exª nunca teve receio de enfrentar problemas. 
Muitas vezes, as pessoas quando estão no mandato 
têm receio de desagradar quem está no poder, e V. 
Exª teve essa coragem de forma muito forte. Eu espe-
ro que o povo do Amapá realmente reconheça esse 
trabalho. Muitas vezes, o trabalho não é reconhecido 
logo quando ele acaba de ser feito, mas, com certeza, 
se os amapaenses se debruçarem sobre a atuação de 
V. Exª aqui, no Senado, hão de reconhecer que o tra-
balho foi muito bom, corajoso e benéfico para aquele 
Estado, para a nossa região e para o País.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito 
obrigado, Senador Mozarildo. 

Bom, o que eu posso dizer é que realmente as 
suas palavras fazem com que eu me sinta um Senador 
que cumpriu realmente o mandato com altivez aqui, 
nesta Casa. Quero agradecer a V. Exª, porque V. Exª 
tem uma experiência de Congresso Nacional de dé-
cadas, e essa sua experiência, trazida para cá hoje, 
com as palavras com as quais se refere a mim, que 
eu tenho certeza de que são palavras do fundo do seu 
coração, faz-me cada vez mais sentir que a minha pas-
sagem aqui, no Senado Federal, foi uma passagem 
em que mais uma missão pública eu consegui cumprir 
com dignidade. 

Muito obrigado, Senador Mozarildo.
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Ouço o Senador Alvaro Dias e, depois, o Sena-
dor Augusto Botelho.

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Pa-
paléo Paes, eu creio que, além da atuação política de 
V. Exª na Casa, atuação parlamentar, nós temos que 
destacar também a convivência, uma convivência de 
amigo, respeitado por todos. Eu acho que isso tam-
bém soma a favor de V. Exª. Sem dúvida, o Amapá foi 
muito bem representado aqui, como Estado. E V. Exª, 
além de se preocupar com as questões pontuais que 
dizem respeito ao Amapá, sempre se preocupou com 
as questões nacionais – e, como médico, especial-
mente com a área social –, com essa sensibilidade 
humana característica de V. Exª, sempre ressaltando 
as questões essenciais para as populações mais po-
bres do País. Então, sem dúvida, nós sentiremos a 
sua ausência como amigo, mas o Senado sentirá a 
sua ausência como parlamentar preocupado com os 
problemas brasileiros, especialmente os problemas na 
área de saúde pública, que é um caos hoje, e V. Exª 
é conhecer profundo dessa realidade. Sempre esteve 
presente, trazendo a sua contribuição a esse debate, 
que deveria ser o debate da década. O debate sobre o 
modelo de saúde pública deveria ser o debate da dé-
cada. Sei que vamos ter uma oportunidade ainda de 
uma convivência prolongada até o final do seu man-
dato, mas, desde já, queremos cumprimentá-lo pela 
forma exemplar com que se comportou nesta Casa 
nos últimos anos. 

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Obriga-
do, Senador Alvaro. Mais um Senador companheiro, 
um Senador competente, um Senador que tem nome 
nacional, conhecido por todos nós aqui por seus po-
sicionamentos nesta Casa. Só me enche mais ainda 
de satisfação ouvir V. Exª, Senador Alvaro, um cidadão 
que eu conheci e aprendi a respeitar, a gostar de V. 
Exª como pessoa e, principalmente, a dedicar o meu 
respeito, o nosso respeito. Muito obrigado, Senador 
Alvaro, muito obrigado mesmo a V. Exª.

Senador Augusto Botelho.
O Sr. Augusto Botelho (S/PARTIDO – RR) – 

Senador Papaléo, estou pedindo um aparte para pa-
rabenizá-lo por seu discurso e dizer que tenho certeza 
de que V. Exª foi um defensor ferrenho da saúde aqui, 
nesta Casa, principalmente. Nós trabalhamos esse 
tempo todo na Subcomissão de Saúde, e, desses 
pronunciamentos de V. Exª, eu acho que 40% foram 
defendendo a saúde do Amapá e do Brasil. Parabéns 
pelo trabalho de V. Exª! Espero e tenho certeza de que 
V. Exª continuará trabalhando pela saúde sempre, como 
vem trabalhando o tempo todo.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito 
obrigado, meu amigo Augusto Botelho, que hoje é Pre-

sidente da Subcomissão da Saúde e eu tenho a honra 
de ser seu Vice-Presidente. Gostaria de dizer que V. 
Exª, com a sua experiência que trouxe para esta Casa, 
a experiência que nós trazemos da nossa profissão 
de médico, me fez também aprender muito aqui, a ter 
uma conduta de bom parlamentar, de bom cidadão e, 
logicamente, quero dizer que V. Exª faz parte daquele 
grupo de amigos, de colegas, que realmente nós va-
mos levar como exemplo para o resto das nossas vidas, 
principalmente das nossas vidas políticas.

Ainda, Sr. Presidente, defendi os servidores dos 
ex-Territórios na busca por reajustes salariais e pela 
isonomia com outros servidores públicos.

Foi aqui, neste plenário, que apresentei e de-
fendi as belezas e potencialidades do Amapá, um 
Estado que ainda tem muito a oferecer ao Brasil com 
sua capacidade para o comércio exterior, para o meio 
ambiente e para o turismo, além da magnífica hospi-
talidade de seu povo.

Na área da educação, defendi a Universidade Fe-
deral do Amapá, a nossa Unifap, importante centro de 
ensino superior e formador de profissionais altamente 
qualificados para atuar em nossa Região. Também des-
taquei a importância da criação do curso de Medicina 
da Unifap, antiga reivindicação da nossa população.

Ainda, Sr. Presidente, em todos os anos da mi-
nha presença aqui, no Senado Federal, destinei uma 
emenda, que nós chamamos de emenda individual, para 
a Universidade Federal do Amapá, e este ano minha 
emenda de bancada, no valor de R$32 milhões, será 
destinada à Universidade Federal do Amapá.

Aqui, neste plenário, também lutei para que fos-
sem extintas as medidas provisórias, que, em minha 
opinião, usurpam as funções do Poder Legislativo, 
fazendo com que o Governo Federal atropele os nos-
sos trabalhos. Essa foi uma determinação que tive, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, após observar, com 
muita atenção, o que significam as medidas provisó-
rias, usadas, praticadas, exercidas por executivos que 
realmente não têm incorporado em si o processo real 
da democracia. Então, o abuso das medidas provisó-
rias, fazendo com que o Governo tenha fabricado aqui 
leis e mais leis por meio dessas medidas, fez com que 
eu tomasse essa iniciativa no sentido da extinção das 
medidas provisórias.

Outro ponto que merece destaque foi a defesa 
dos aposentados brasileiros, em especial os aposen-
tados amapaenses. Aqui, neste plenário, quer seja na 
hora do expediente, quer seja na hora das vigílias – 
tive a oportunidade de presidir uma até às seis horas 
da manhã –, que foram realizadas ao longo dos anos, 
estive ao lado de vários Senadores que lutaram por 
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benefícios aos aposentados, como o fim do fator pre-
videnciário, entre outros.

Sr. Presidente, já foi dito por algumas pessoas 
que os nossos debates aqui, no plenário, não produ-
zem ações concretas. Permitam-me discordar dessa 
afirmação. Foi devido às declarações firmes de vários 
Senadores, inclusive eu mesmo, que o Governo Fede-
ral recuou nas suas pretensões de alterar as regras da 
poupança, mantendo a confiabilidade na mais simples 
e popular aplicação de nosso sistema financeiro.

Foi daqui, deste plenário, que chamamos a aten-
ção do Governo Federal em momentos importantes, 
como a crise aérea, as constantes ameaças de surtos 
de dengue e outras doenças negligenciadas, a neces-
sidade de reajustes salariais para policiais, bombei-
ros, médicos e professores. Foi daqui, deste plenário, 
Sr. Presidente, que, recentemente, fiz uso da palavra 
contestando a aplicação do Enem da maneira como 
foi feita, que realmente causou um trauma irrecuperá-
vel nos nossos estudantes, nos nossos jovens, mais 
de três milhões de jovens. E, hoje, a força da impren-
sa, apresentando ao cenário brasileiro, parte dela, o 
Governo se desculpando, está tentando o Governo 
abafar esse grave e irrecuperável erro que cometeu o 
Governo – aliás, mais um – quanto ao descrédito do 
Enem. Foi daqui, desta tribuna. 

Então, Srªs e Srs. Senadores, eu digo que esse 
trabalho que nós fazemos na tribuna do Senado Fede-
ral é extremamente importante. É aqui o nosso local de 
debates. É aqui que nós debatemos, trocamos idéias, 
e daqui nós saímos para uma conclusão democrática. 
Sempre isso foi feito aqui, no Senado Federal. 

Com muita honra, quero conceder um aparte ao 
Senador Acir Gurgacz. 

O Sr. Acir Gurgacz (PDT – RO) – Senador Pa-
paléo, peço o aparte para cumprimentá-lo pelo seu 
trabalho aqui, no Senado, mas principalmente pela 
sua defesa da nossa Região Amazônica, pela ma-
neira como o senhor defende a Região Amazônica, o 
desenvolvimento, o crescimento, o respeito ao meio 
ambiente, não somente a Região Amazônica, mas 
especialmente o Amapá. Faço isso porque o conheço 
há muitos e muitos anos. Tive o prazer de conduzi-
lo num ônibus novo, lá na sua cidade, quando V. Exª 
era Prefeito Municipal da cidade de Macapá. Então, 
quando o encontrei aqui, fiquei muito contente, muito 
alegre, por reencontrar um amigo, uma pessoa por 
quem tenho uma admiração muito grande, pela lisu-
ra, pela competência com que exerce os seus cargos 
públicos. Então, ficam aqui os meus cumprimentos, os 
meus parabéns, não apenas pela sua passagem aqui 
pelo Senado, mas por toda a sua vida pública, Sena-
dor Papaléo. Meus parabéns!

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Senador 
Acir, eu agradeço muito a V. Exª. Quando o vi aqui, no 
Senado, Senador da República, lembrei-me do tempo 
de Prefeito da cidade de Macapá.

O Senador Acir nos apresentou uma frota de ôni-
bus para o Município de Macapá. Senador Mozarildo, 
digo-lhe que foi realmente um dos passos importan-
tes ali da nossa Prefeitura, principalmente pela forma 
com que essa empresa atuava profissionalmente. E o 
Senador Acir é a grande testemunha que tenho aqui 
sobre a minha administração na Prefeitura Municipal 
de Macapá.

Senador, saiba que é uma honra muito grande tê-
lo aqui. Quero dizer que eu dirigi um ônibus daqueles, 
um daqueles ônibus novos, dirigi e estacionei num lugar 
bem apertadinho. Então, eu passei bem não só como 
Prefeito, mas também como motorista de ônibus. 

Muito obrigado, Senador Acir, pelo seu depoi-
mento. Muito obrigado mesmo.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
nesta Casa, jamais deixei de defender o meu Estado 
do Amapá. Jamais deixei de lutar pelos ideais do meu 
povo do Amapá. 

Meus companheiros Senadores e Senadoras me 
conheceram, passaram a me conhecer como um Se-
nador que não foi submisso a nenhum poder. Eu era 
filiado a um partido político, o PMDB, e me transferi 
para um partido de oposição. Não sei se existe outro 
caso aqui, nesta Casa, de um parlamentar Senador 
ser filiado a um partido da base de apoio ao Governo 
e passar para a oposição. Exatamente fiz isso para 
ser coerente com a minha conduta, com os meus ide-
ais, com as minhas convicções, e não me submeter 
jamais à pressão da máquina, do poder do Executivo, 
do poder e da força do Governo e, com isso, contrariar 
minhas convicções. 

Graças a Deus, fui e sou um político que tenho 
minha consciência tranquila, porque todos os passos 
que dei na minha vida política, acertando ou errando, 
foram por decisão altamente estudada, que independeu 
de qualquer outro tipo de influência material. Minhas 
convicções são a principal guia da minha vida, princi-
palmente no caso da minha vida política.

Ao proferir este milésimo pronunciamento, venho 
ao plenário do Senado Federal com a certeza de que 
honrei o mandato parlamentar conferido pelo povo do 
Estado do Amapá, com dignidade e respeito.

Por isto, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, todos 
aqui presentes, agradeço a todos vocês e, principal-
mente, permitam-me agradecer a todos os cidadãos 
amapaenses.

Muito obrigado.
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Durante o discurso do Sr. Papaléo Paes, 
a Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. José Sarney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Tenho uma grande honra e uma imensa satisfação em 
presidir esta sessão em que V. Exª alcança o número 
de mil discursos proferidos durante seu mandato.

Afonso Arinos dizia que o Senado tem uma sin-
gularidade: porque somos poucos e estamos aqui há 
mais tempo do que na Câmara dos Deputados, o dobro 
do tempo, criamos um ambiente de convivência que, 
muitas vezes, extrapola até para uma amizade, que 
extrapola até para nossas famílias.

Não posso invocar com V. Exª este argumento da 
amizade porque sou amigo de V. Exª há muitos anos, 
com muita honra, e grande admirador, uma vez que 
V. Exª tem não só o aspecto do homem público, mas 
também a figura humana excepcional. Um homem ín-
tegro, um homem correto, um homem leal, um homem 
que tem uma vida de cidadão impecável e que, aqui 
no Senado, revelou-se como um grande parlamentar, 
trabalhando com afinco e, mais do que isso, estudan-
do em profundidade todos os assuntos que lhe foram 
submetidos.

Mais do que isso, V. Exª alcançou o respeito, a 
admiração de todos nós, sem partido, de todas as cor-
rentes partidárias. V. Exª é um homem tido no Senado 
Federal como homem respeitável, como homem digno, 
como um exemplo de Senador.

Quero, particularmente, agradecer a V. Exª aquela 
faceta de sua personalidade, do seu caráter, quando, 
em momento difícil nesta Casa, V. Exª, ao meu lado, 
não tergiversou um minuto, embora sendo de partido 
adversário. Eu lembro esse episódio para mostrar o 
quanto V. Exª é um homem em cujo alto caráter e dig-
nidade se pode confiar.

Considero uma injustiça V. Exª não continuar 
nesta Casa, porque V. Exª só faz contribuir para que 
ela se engrandeça, contribuir para que ela cada vez 
seja mais respeitada perante a opinião pública e para 
que ela cada vez tenha melhores trabalhos e cada vez 
mais ela possa ter homens como V. Exª.

Senador Papaléo, é de coração profundamente 
sincero que eu digo estas palavras aqui. Prestei um de-
poimento também durante a campanha eleitoral sobre 
V. Exª, sendo de outro partido, dizendo essas palavras, 
mas, como dizia Gilberto Amado, “não tenho palavras” 
para dizer tudo o que V. Exª merece, o que V. Exª repre-
sentou nesta Casa e a admiração que todos nós temos 
pela sua personalidade e pela sua correção.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito 
obrigado, Presidente Sarney. Só não sei como retri-
buir as suas palavras, mas, fundamentalmente, quero 
dizer que V. Exª simboliza para este País a figura de 
um homem público que merece o respeito de todos, 
concordando ou não com posicionamentos ideológicos. 
As palavras, o depoimento que V. Exª proferiu eu ja-
mais pensei que ouviria na minha vida. É o que eu levo 
desta Casa, simbolizado pelo seu depoimento, como 
gratidão a todos os seus companheiros. O meu reco-
nhecimento a V. Exª como homem público que é, pelo 
bem que já fez a este País, principalmente no processo 
de democratização. O senhor precisa ser eternamente 
homenageado pela sua capacidade de direção deste 
País, pela sua prudência, pelo seu equilíbrio, que nos 
proporcionou o fato de estarmos aqui hoje debatendo 
todos os temas possíveis.

Quero dizer também, como cidadão amapaense, 
que agradeço ao Amapá, pelo Amapá, digo melhor, a 
sua presença. Lamento profundamente, Presidente 
Sarney, que, durante a sua presença no Amapá, os 
governantes, os executores não souberam aproveitar 
todo o trabalho que V. Exª fez e faz pelo Amapá na 
execução de obras públicas.

Eu faço questão de dizer isso, Sr. Presidente, até 
por experiência própria. Nós pertencemos ao Poder 
Legislativo. Somos muitas vezes confundidos. Muitos 
dos nossos amapaenses dizem “ah, fulano não faz 
nada”, porque há uma confusão Legislativo ser olha-
do da mesma maneira do Executivo. Então, nós, como 
Senadores, podemos oferecer oportunidades para o 
Executivo aplicar o dinheiro público, mas nós não po-
demos aplicar o dinheiro público. Então, isso aí, Sr. 
Presidente, de certa forma, causa grandes injustiças 
a todos nós Parlamentares, mas principalmente a V. 
Exª pelo número de mandatos que o senhor tem pelo 
Estado do Amapá.

Então, quero aqui testemunhar o trabalho de V. 
Exª em prol do Estado do Amapá. Agradeço por isso 
e lamento profundamente porque, desde o primeiro 
governo do Estado do Amapá, acompanhando V. Exª 
ou que V. Exª acompanhou, até hoje nós não tivemos 
aquela aplicação de governador, aquela determinação 
de governador, aquela capacidade de um governador 
poder executar o trabalho de V. Exª.

Presidente Sarney, agradeço-lhe muito, principal-
mente eu a V. Exª. E tenho certeza absoluta de que a 
nossa amizade é preservada, é enaltecida, principal-
mente pelo respeito, seja pessoal, seja político.

Muito obrigado a V. Exª. V. Exª me presenteou, 
como homem público, com o seu depoimento.

Obrigado, Presidente Sarney.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Passa-se à

ORDEM DO DIA

Não tendo as Lideranças mandado à Mesa a 
resenha das matérias consensuais que deveríamos 
votar nesta tarde, nós encerramos a Ordem do Dia 
sem nenhuma votação.

São as seguintes as matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão 
deliberativa ordinária:

1  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 48, DE 2003 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação. 

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: 
Senador João Alberto Souza, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pro-
nunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Ple-
nário), Relator ad hoc: Senador João Batista 
Motta, favorável, nos termos de Subemenda 
que apresenta. 

2  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 19, DE 2007 

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador Tião 
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art. 
54 da Constituição Federal, para permitir a 
Deputados Federais e Senadores o exercício 
de cargo de professor em instituição pública 
de ensino superior. 

Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Suplicy. 

3  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 33, DE 2009 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 33, de 2009, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Valadares, que acrescenta o art. 220-A 

à Constituição Federal, para dispor sobre a 
exigência do diploma de curso superior de co-
municação social, habilitação jornalismo, para 
o exercício da profissão de jornalista. 

Parecer, sob nº 2.414, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Inácio Arruda, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece. 

4  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 32, DE 2008 

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatá-
ria a Senadora Patrícia Saboya, que altera o 
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal para 
incluir a caatinga entre os ecossistemas que 
constituem patrimônio nacional. 

Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko. 

5  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 2003 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 95, de 2003 (nº 2.961/2000, 
na Casa de origem), que extingue as listas trí-
plices do processo de escolha dos dirigentes 
universitários regulado pela Lei nº 9.192, de 
21 de dezembro de 1995. 

Parecer sob nº 2.066, de 2005, da Co-
missão de Educação, Relator ad hoc: Senador 
Mão Santa, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece. 

6  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003, 
na Casa de origem, do Deputado João Alfredo), 
que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (substitui a expressão “me-
dida sócio-educativa” pela “medida psicosso-
cioeducativa”). 

Parecer sob nº 1.480, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favo-
rável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação, 
que apresenta. 

349ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 17 50599 

7  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 2007 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 100, de 2007 (nº 5.741/2001, 
na Casa de origem, da Deputada Ana Corso 
e outros Senhores Deputados), que dispõe 
sobre a criação dos Comitês de Estudos e 
Prevenção à Mortalidade Materna. 

Parecer sob nº 53, de 2010, da Comissão 
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mão 
Santa, favorável, nos termos da Emenda no 
1-CAS (Substitutivo), que oferece. 

8  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 7, de 2008 (nº 108/2007, 
na Casa de origem, da Deputada Solange 
Amaral), que altera o inciso II do caput do art. 
1.641 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 – Código Civil (é obrigatório o regime de 
separação de bens no casamento de pessoa 
maior de 70 anos). 

Parecer sob nº 1.392, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta. 

9  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que altera o art. 37 da Lei nº 
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe 
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não 
quitados de órgão e entidades federais e dá 
outras providências. 

Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor ad hoc: Senador Inácio Arruda. 

10  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Magela), 
que revoga o art. 508 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943 (revoga o artigo 
que permite a rescisão de contrato de traba-

lho, por justa causa, do empregado bancário 
inadimplente). 

Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Paulo Paim. 

11  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.347/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Sandro Ma-
bel), que dispõe sobre o dever de notificação 
em caso de necessidade de ações preventivas, 
de socorro, assistenciais ou recuperativas na 
área de defesa civil e dá outras providências. 

Parecer sob nº 1.901, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com 
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta. 

12  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 87, de 2008 (nº 1.871/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Edinho Bez), 
que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano 
Nacional de Viação, o trecho rodoviário que 
especifica. 

Parecer sob nº 1.229, de 2008, da Comis-
são de Serviços de Infraestrutura, Relator: Se-
nador Cícero Lucena, favorável nos termos da 
Emenda nº 1-CI (Substitutivo), que oferece. 

13  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima), 
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código 
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e 
alterações contratuais de sociedade que seja 
integrada por sócio incapaz). 

Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais. 

14  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 107, de 2008 (no 2.093/2003, 
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na Casa de origem, do Deputado Júlio Delga-
do), que dispõe sobre a advertência em rótulos 
de alimentos e bulas de medicamentos que 
contêm fenilalanina. 

Parecer sob nº 1.881, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece. 

15  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 122, de 2008 (nº 2.977/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Eduardo 
Cunha), que altera a Lei nº 9.615, de 24 de 
março de 1998, de forma a obrigar a realiza-
ção de exames periódicos para avaliar a saú-
de dos atletas e prever a disponibilização de 
equipes de atendimento de emergência em 
competições profissionais. 

Pareceres favoráveis, sob nºs 2.409 e 
2.410, de 2009, das Comissões de Assuntos 
Sociais, Relator: Senador Paulo Duque; e de 
Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns. 

16  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Maurício 
Rabelo), que altera a redação do art. 70 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui 
a substituição ou retirada de peças e compo-
nentes, sem autorização do consumidor no 
fornecimento de serviços). 

Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de 
2009, das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favo-
rável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta; e 

– da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao 
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ. 

17  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Vanderlei 

Macris), que altera o inciso I do caput do art. 
38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, 
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para 
reservar aos idosos pelo menos três por cen-
to das unidades residenciais em programas 
habitacionais públicos ou subsidiados com 
recursos públicos. 

Pareceres sob nºs 1.107 e 1.917, de 
2009, das Comissões 

– de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relator: Senador Paulo Paim, favo-
rável; e 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 635, de 2009). 

18  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006, 
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zim-
mermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003 -Estatuto do Idoso, 
para garantir a prioridade dos idosos na aqui-
sição de unidades residenciais térreas, nos 
programas nele mencionados. 

Pareceres favoráveis, sob nº 67 e 1.593, 
de 2009, das Comissões de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns; e de Assuntos Sociais, 
Relator ad hoc: Senador Paulo Paim (em au-
diência, nos termos do Requerimento nº 636, 
de 2009). 

19  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 158, de 2008 (nº 843/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Daniel Almei-
da), que altera o art. 473 da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de 
permitir a ausência ao serviço para realização 
de exame preventivo de câncer. 

Parecer sob nº 1.650, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relatora ad hoc: 
Senadora Fátima Cleide, favorável, com as 
Emendas nºs 1 e 2-CAS, que apresenta. 

20  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99, 
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na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci), 
que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (dispõe sobre o direito de 
arrependimento do consumidor). 

Parecer favorável, sob nº 706, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, Rela-
tor: Senador Leomar Quintanilha. 

21  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008 

Discussão, em turno único do Projeto de 
Lei da Câmara nº 184, de 2008 (nº 231/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Bernardo 
Ariston), que dispõe sobre a criação de áre-
as específicas e instalação de assentos para 
pessoas portadoras de deficiência e pessoas 
obesas e dá outras providências. 

Parecer sob nº 2.294, de 2009, da Co-
missão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, Relator ad hoc: Senador Pau-
lo Paim, favorável nos termos da Emenda nº 
1-CDH (Substitutivo), que oferece. 

22  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 194, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 194, de 2008 (nº 612/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Ricardo 
Izar), que altera o art. 18 da Lei nº 5.991, de 
17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre 
o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, 
Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Cor-
relatos, e dá outras providências, para permitir 
que farmácias e drogarias disponibilizem ser-
viços de aferição da pressão arterial. 

Parecer sob nº 1.916, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Mozarildo Cavalcanti, favorável, com a Emenda 
nº 1-CAS, que apresenta. 

23  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007, na 
Casa de origem, do Deputado Alexandre Silveira), 
que inclui as vacinas contra hepatite A, meningo-
cócica conjugada C, pneumocócica conjugada 
sete valente, varicela e pneumococo no Calen-
dário Básico de Vacinação da Criança. 

Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mão Santa. 

24  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 11, de 2009 (nº 1.128/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Carlos Abi-
calil), que dispõe sobre a criação do Programa 
Nacional de Saúde Vocal do Professor da rede 
pública de ensino e dá outras providências. 

Pareceres sob nºs 1.907 e 1.908, de 
2009, das Comissões 

– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tor: Senador Papaléo Paes, favorável, com as 
Emendas nºs 1 a 3-CE, que apresenta; e 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Papaléo Paes, favorável, com as Emendas 
nºs 1 e 2-CE/CAS, e Subemenda nº1 CAS à 
Emenda nº 3-CE. 

25  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005, na 
Casa de origem, do Deputado Celso Russoman-
no), que acrescenta parágrafos ao art. 31 da Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código 
de Defesa do Consumidor, para garantir ao con-
sumidor o exame dos produtos adquiridos. 

Parecer favorável, sob nº 707, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator 
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro. 

26  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005, 
na Casa de origem, da Deputada Sandra Ro-
sado), que fixa critério para instituição de datas 
comemorativas. 

Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Cristovam Buarque. 

27  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 191, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do Recurso nº 18, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 191, de 2009 (nº 3.620/2008, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que dá nova redação ao inciso XI do 
art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, 
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que dispõe sobre a organização da Presidência 
da República e dos Ministérios, para alterar a es-
trutura básica do Ministério do Esporte (cria uma 
Secretaria no Ministério do Esporte). 

Parecer favorável, sob nº 2.066, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romero Jucá. 

28  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 77, DE 2007  
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143  

do Regimento Comum) 

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 77, de 2007 (apresentado como conclusão 
do Parecer nº 3, de 2007-CN, da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização, Relator: Senador João Ribeiro), 
que aprova as contas do Governo Federal, do 
Senado Federal, da Câmara dos Deputados, 
do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tri-
bunal de Justiça, da Justiça do Trabalho, do 
Conselho da Justiça Federal e da Justiça Fe-
deral de 1º e 2º Graus, da Justiça Eleitoral, da 
Justiça Militar, da Justiça do Distrito Federal 
e Territórios e do Ministério Público da União, 
relativas ao exercício de 2003. 

29  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 60, DE 2009  
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143  

do Regimento Comum) 

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 60, de 2009 (apresentado como conclusão 
do Parecer nº 1, de 2009-CN, da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização, Relator: Senador Gim Argello), que 
aprova as Contas do Governo Federal relativas 
ao Exercício de 2004. 

30  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006  

(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143  
do Regimento Comum) 

Discussão, em segundo turno, do Projeto 
de Lei do Senado nº 226, de 2006, de iniciativa 
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
dos Correios, que acrescenta dispositivos ao 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 -Código Penal, e à Lei nº 1.579, de 18 
de março de 1952, que dispõe sobre as Co-

missões Parlamentares de Inquérito (tipifica as 
condutas de fazer afirmação falsa ou negar a 
verdade, na condição de indiciado ou acusa-
do, em inquéritos, processos ou Comissões 
Parlamentares de Inquérito). 

Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008, 
da Comissão de Constituição e Justiça (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 29, 
de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias. 

31  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004  

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do Recurso nº 5, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria 
do Senador Demóstenes Torres, que regula-
menta o emprego de algemas em todo o ter-
ritório nacional. 

Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos 
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, 
em turno único, perante a Comissão): favorá-
vel, nos termos de emenda substitutiva, que 
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emen-
das, apresentadas ao Substitutivo, no turno 
suplementar, perante a Comissão): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que apresenta. 

32  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005  

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do Recurso nº 8, de 2006) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria 
da Senador Papaléo Paes, que altera o art. 2º 
da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que 
restringe a venda de esteróides ou peptídeos 
anabolizantes e dá outras providências, para 
tipificar a venda desses produtos como crime 
punível com penas equivalentes às do tráfico 
ilícito de substância entorpecente. 

Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795, 
de 2009, das Comissões 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Augusto Botelho, favorável, com a Emenda nº 
1-CAS (Substitutivo), que oferece; e 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorá-
vel, nos termos do Substitutivo, oferecido pela 
Comissão de Assuntos Sociais. 
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33  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 202, DE 2005  

(Incluído em Ordem do Dia,  
nos termos do Recurso nº 7, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 202, de 2005, de autoria 
da Senadora Lúcia Vânia, que altera a Lei nº 
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, para dispor 
sobre a fixação e o ajuste dos parâmetros, ín-
dices e indicadores de produtividade. 

Pareceres sob nºs 1.302 e 2.226, de 
2009, da Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária, Relatora: Senadora Kátia Abreu, 1º 
pronunciamento (sobre o projeto): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CRA (Substituti-
vo) que oferece; 2º pronunciamento (sobre as 
Emendas nºs 2 e 3, de Plenário): contrário, com 
voto em separado do Senador Sadi Cassol. 

34  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 390, DE 2005 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de 
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008–Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar, de autoria do Senador Renan Calheiros 
e outros Senhores Senadores, que altera os 
arts. 1º e 22 da Lei Complementar nº 64, de 
1990 – Lei das Inelegibilidades (dispõe sobre 
crimes e procedimentos relativos a inelegi-
bilidades e sobre o sistema de prestação de 
contas eleitorais). 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

35  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 175, DE 2003– COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de 
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008–Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 175, de 2003-Complementar, 
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que 
altera o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei Com-
plementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que 
dispõe sobre inelegibilidade cominada aos 
que tiveram suas contas relativas ao exercício 
de cargos ou funções públicas rejeitadas pelo 
órgão competente. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

36  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 316, DE 2004 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de 
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008–Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 316, de 2004-Complementar, 
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, 
que acrescenta dispositivo à Lei Complementar 
nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das Inelegi-
bilidades), para declarar a inelegibilidade, em 
quaisquer outros Municípios do mesmo Esta-
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do, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos na 
eleição imediatamente anterior. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

37  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 341, DE 2004 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de 
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008–Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complementar, 
de autoria do Senador Eduardo Azeredo, que 
acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei Com-
plementar nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei de 
Inelegibilidade), para estabelecer que os Chefes 
do Poder Executivo e respectivos Vices devem 
se licenciar para concorrer à reeleição. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-

rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

38  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 266, DE 2005 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de 
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008–Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 266, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Alvaro Dias, que acres-
centa a alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade, nas eleições 
subseqüentes, do ocupante de cargo público 
que a ele renuncie. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

39  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 269, DE 2005 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de 
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008–Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 269, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da 
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Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade, nas 
eleições subsequentes, do parlamentar que 
renuncie ao mandato e do chefe do Poder 
Executivo que, réu de processo crime de res-
ponsabilidade, renuncie ao cargo. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

40  
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 274, DE 2005 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de 
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008–Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 274, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Tião Viana, que altera 
a Lei Complementar nº 64 de 19 de maio de 
1990, para acrescentar nova hipótese de ine-
legibilidade quando houver renúncia ao man-
dato parlamentar. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 

Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

41  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 313, DE 2005 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de 
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008–Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 313, de 2005-Complemen-
tar, de autoria do Senador Pedro Simon que 
acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º e 
dá nova redação à alínea “d” do inciso I do art. 
1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei Comple-
mentar nº 64, de 1990. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

42  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 363, DE 2005 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de 
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008–Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 363, de 2005-Complementar, 
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de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990, alterando prazo de cessação 
de inelegibilidade de magistrados. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

43  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 381, DE 2005 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de 
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008–Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 381, de 2005-Comple-
mentar, de autoria do Senador Pedro Simon 
que acresce parágrafo único ao art. 15 da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
(dispõe sobre casos de inelegibilidade). 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

44  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 141, DE 2006 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de 
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008–Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 141, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Antônio Carlos Vala-
dares, que altera a redação do inciso I do art. 
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para determinar a inelegibilidade de 
candidato condenado por compra de voto. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

45  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 231, DE 2006 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de 
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008–Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 231, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Romeu Tuma, que al-
tera a redação da alínea “g” do inciso I do art. 
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para impedir que a mera propositura 
de ação judicial que vise desconstituir a deci-
são que rejeitou as contas de agente público 
suspenda sua inelegibilidade. 
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Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

46  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 261, DE 2006 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de 
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008–Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Péres, que al-
tera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para estabelecer a inelegibilidade de 
condenados ou processados por crime contra 
a administração pública. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

47  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 265, DE 2007 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de 
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008–Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 265, de 2007-Complemen-
tar, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, 
que acrescenta parágrafos ao art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
para tornar inelegível o candidato que tenha 
parentes ocupantes de cargos comissionados, 
na mesma circunscrição e estender aos paren-
tes próximos as condições de inelegibilidade 
aplicáveis aos agentes políticos. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

48  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 684, DE 2007 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de 
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008–Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 684, de 2007-Complementar, 
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, 
que acrescenta alínea ao inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para tornar inelegíveis os apresentado-
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res, locutores e comentaristas de programas 
de rádio ou televisão que não se afastarem 
de suas funções até um ano antes do pleito, 
e proibir detentores de mandatos eletivos de 
exercer essas atividades. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

49  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 17, DE 2008 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de 
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008–Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 17, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Tasso Jereissati, que 
altera dispositivos da Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990, que estabelece, 
de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição 
Federal, casos de inelegibilidades, prazo de 
cessação e determina outras providências. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 

da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

50  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 84, DE 2008 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de 
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008–Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complemen-
tar, de autoria do Senador Pedro Simon, que 
acrescenta alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade de candidato 
que responda a processo judicial. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

51  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 184, DE 2008 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de 
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008–Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 184, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Valter Pereira, que altera 
a alínea “g” do art. 1º da Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990, para condicionar a 
suspensão da inelegibilidade ao ajuizamento, 
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no prazo de três meses da decisão adminis-
trativa irrecorrível do órgão competente para 
rejeição das contas, de ação que questione a 
legalidade dessa deliberação. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

52  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 209, DE 2008  
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei 

do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684 de 
2007–Complementares; e 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008–Complementares) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 209, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Cristovam Buarque, 
que altera a Lei nº 64, de 18 de maio de 1990 
(Lei de Inelegibilidade), para tornar inelegível 
agente público denunciado por envolvimento 
com prostituição infantil. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

53  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 236, DE 2008 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de 
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008–Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que 
altera a redação da alínea b do inciso I do art. 1º 
da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para fazer constar que a contagem do pra-
zo de inelegibilidade do dispositivo em questão é 
contado a partir da perda do mandato eletivo. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

54  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 249, DE 2008 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 

363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de 
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 

2008–Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que altera 
a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade dos 
que foram condenados pela prática dos crimes 
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que especifica, por improbidade administrativa 
e para determinar a preferência no julgamento 
dos processos respectivos. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

55  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2007  

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do Recurso nº 1, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 14, de 2007, de autoria do 
Senador Cristovam Buarque, que altera a Lei 
nº 9.394, de 1996, para dispor sobre a obri-
gatoriedade do ensino da Libras na educação 
infantil e no ensino fundamental. 

Pareceres sob nºs 1.276 e 2.340, de 
2008, da Comissão de Educação, Cultura e 
Esportes, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): 
Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), 
que apresenta; 2º pronunciamento (sobre as 
Emendas nº 2 e 3-Plen): Relatora: Senadora 
Marisa Serrano, favorável à Emenda nº 2-Plen, 
e pela aprovação da Emenda nº 3-Plen, na 
forma de subemenda que apresenta. 

56  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2007  

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do Recurso nº 19, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 117, de 2007, de autoria 
do Senador Sérgio Zambiasi, que altera o art. 
22 da Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005, 
para limitar as exigências das instituições fi-
nanceiras na concessão de financiamentos 
habitacionais de interesse social. 

Pareceres sob nºs 2.059 e 2.060, de 
2009, das Comissões: 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Antonio Carlos Valadares, contrário; e 

– de Assuntos Econômicos, Relator: Se-
nador Antonio Carlos Júnior, favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE, que apresenta; com absten-
ção do Senador Antonio Carlos Valadares. 

57  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar, 
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que 
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105, 
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os 
dados financeiros não sigilosos, para fins de 
investigação de ilícito penal. 

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º 
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): 
favorável, nos termos de Subemenda, que 
oferece. 

58  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 190, DE 2007  

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do Recurso nº 17, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 190, de 2007, de autoria da 
Senadora Maria do Carmo Alves, que altera 
a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para 
prever o exame criminológico para progressão 
de regime, livramento condicional, indulto e 
comutação de pena. 

Parecer sob nº 2.013, de 2009, da Comis-
são de Constituição Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Antônio Carlos Júnior, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta. 

59  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 1.135, de 
2008, da Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa, Relator ad hoc: Se-
nador Flávio Arns), que altera o art. 30 da Lei 
no 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos 
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Cartórios), para incluir, entre os deveres dos 
notários e oficiais de registro, o encaminha-
mento de relatório pertinente ao quantitativo 
de emolumentos recebidos no exercício ante-
rior à corregedoria do tribunal. 

Parecer favorável, sob nº 729, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Renato Ca-
sagrande. 

60  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da 
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedo-
filia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei 
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar 
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado 
em outro país pela prática de crime contra a 
liberdade sexual ou o correspondente ao des-
crito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990. 

Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Concedo a palavra ao Senador José Nery.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro quero, 
ainda com a descida da tribuna do Senador Papaléo, 
cumprimentá-lo pelo milésimo pronunciamento, dizen-
do que oportunamente farei as referências necessá-
rias ao seu trabalho, à sua luta em prol do Estado do 
Amapá e do Brasil.

V. Exª, Senador Papaléo, tem uma história na 
política marcada por honestidade, por ética, que nós 
tanto sonhamos e queremos na política brasileira.

Meus cumprimentos a V. Exª pelo milésimo pro-
nunciamento nesta Casa; mas terei, sim, ainda, a 
oportunidade de aparteá-lo quando das suas inter-
venções na conclusão do seu brilhante mandato aqui 
no Senado Federal.

Sr. Presidente, quero solicitar a V. Exª que seja rei-
terada aos Líderes partidários a indicação dos membros 
da Comissão responsável pela escolha e indicação dos 
agraciados com a Comenda de Direitos Humanos Dom 
Hélder Câmara, primeira comenda de direitos humanos 
do Senado Federal, em sua primeira edição.

Trabalhamos, Sr. Presidente, para que essa co-
menda seja ainda entregue aos escolhidos, aos agra-
ciados em 2010, numa sessão especialmente convo-

cada para tal fim, segundo a resolução aprovada aqui 
pelo Senado Federal.

Então, solicito a V. Exª que reitere aos Líderes 
partidários a indicação para que a Mesa e a Secretaria 
Geral possam tomar todas as iniciativas relativas ao 
acolhimento das proposições que virão de pessoas e 
de entidades, indicando aquelas cinco personalidades 
ou instituições brasileiras que serão agraciadas com a 
Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara, 
em sua primeira edição.

É a solicitação que faço a V. Exª neste momen-
to.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Mesa já teve oportunidade de dirigir-se a diversas 
Lideranças da Casa, mas vai atender à solicitação de 
V. Exª, e reiterar o pedido para que enviem os seus 
respectivos representantes.

Há, no plenário, ainda algum orador que deseja 
usar da palavra? (Pausa.)

Senador Roberto Cavalcanti.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 

PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Exmº Sr. Presidente José Sarney, é com 
imensa satisfação que faço este pronunciamento, nes-
ta sessão, sob a Presidência de V. Exª. V. Exª, aí, com 
todo o vigor, com liderança, tomando decisões admi-
nistrativas, que bacana! Sinto-me extremamente gra-
tificado de estar, na presença de V. Exª, fazendo este 
pronunciamento.

Srªs e Srs. Senadores, retomo, hoje, tema sobre 
o qual me pronunciei recentemente, no dia 14 de ou-
tubro, entre o primeiro e o segundo turno das eleições 
deste ano, portanto. E o faço porque o assunto abor-
dado naquela oportunidade – a excessiva apreciação 
da moeda nacional, o Real – é hoje mais relevante do 
que nunca. E, ao que parece, não estou só na defesa 
dessa opinião, mas em boa companhia.

De fato, em uma de suas primeiras entrevistas, 
concedida poucos dias após a votação do segundo 
turno, a Presidente eleita, Dilma Rousseff, abordou o 
assunto em termos extremamente contundentes, na 
edição do Jornal Nacional, da TV Globo, levada ao ar 
no último dia 1º.

Disse ela que há sinais evidentes de que o mundo 
vive hoje uma guerra cambial; em suas palavras, uma 
verdadeira guerra mundial, uma guerra de todos contra 
todos, em defesa dos mercados nacionais.

Disse mais ainda: que o Brasil precisará atuar 
fortemente no relacionamento multilateral para impe-
dir a multiplicação das práticas nocivas à competitivi-
dade comercial dos produtos nacionais, a exemplo do 
dumping e das políticas de desvalorização monetária 
atualmente adotadas por diversas das nações mais 
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ricas do planeta, em suma, para evitar que a guerra 
cambial se transforme numa guerra comercial, com 
efeitos desastrosos para o Brasil.

Não se trata, é evidente, de um diagnóstico in-
gênuo. Vemos, efetivamente, vários comportamentos 
inadequados no âmbito do comércio internacional.

Posso citar, como exemplo evidente, a política 
cambial praticada pela China, que, artificial e conti-
nuadamente, mantém desvalorizada a sua moeda, o 
yuan, de modo a introduzir fortes e benéficos efeitos 
na competitividade de suas exportações.

Com isso – e tendo em vista, ainda, o imenso 
poder da economia chinesa no conjunto do comércio 
internacional –, perdem competitividade todas as de-
mais economias do Planeta, sem exceção. Mas esse 
quadro, nos últimos dias, vem tendendo sistematica-
mente para pior.

Os Estados Unidos, até então os grandes oposi-
tores internacionais da política chinesa, parecem ter-
se bandeado para o outro lado, e também promovem 
– por meio de uma verdadeira inundação monetária, 
que mobilizou cerca de US$600 bilhões, a serem in-
jetados paulatina e diretamente na base monetária 
norte-americana – algo na mesma direção.

O Governo do Presidente Obama proporcionou, 
de fato, naquele país, a sua própria versão do dumping 
cambial, visando restabelecer o dinamismo de sua eco-
nomia e o precário estado de suas contas externas.

Com isso – é óbvio! –, vem se tornando pratica-
mente impossível deter a queda da cotação do dólar 
em relação a todas as demais moedas que contam na 
cena internacional, inclusive a nossa própria moeda.

O efeito imediato desse estado de coisas se tra-
duz, em um primeiro olhar, nas graves distorções dos 
preços relativos que começam a ser observados nas 
transações de comércio exterior.

Traduz, também – o que é ainda pior –, uma gra-
ve ameaça às bem–sucedidas estratégias com que os 
principais países em desenvolvimento vinham com-
batendo, em seu próprio quintal, os efeitos da crise 
financeira mundial.

Todos, rigorosamente todos, querem empurrar 
o lixo para debaixo do tapete alheio, sendo que – no 
caso dos que, como nós, nem tapete têm – é impossí-
vel tomar com naturalidade a imensa injustiça contida 
em todo esse lamentável quadro.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é abso-
lutamente injusto que sejamos precisamente nós o 
conjunto dos países em desenvolvimento que venha 
a pagar pela farra do consumo inconseqüente, estimu-
lada nos Estados Unidos por décadas.

Que sejamos nós, os mais pobres, os que venha-
mos a ser responsabilizados pela verdadeira “corrente” 

financeira produzida – de forma vazia e sem fundamen-
tos econômicos razoáveis – pelas nações mais ricas.

Pela montanha de papéis sem valor que, ao se 
quebrar, levou consigo, em primeiro lugar, parte subs-
tantiva do sistema financeiro norte-americano, pego 
em flagrante de desregulamentação irresponsável e 
criminosa; e, depois, porção significativa dos principais 
investidores da Europa e do Extremo Oriente.

Isso não é justo – é claro! –, mas é o que infeliz-
mente ocorrerá se não pudermos nós, os mais pobres, 
inverter o jogo perverso, desprezível e covarde que 
contra nós se arma neste preciso instante!

O primeiro round dessa peleja aconteceu na se-
mana passada por ocasião do encontro do G-20, em 
Seul, reunião chamada justamente para debater aqui-
lo que a Presidente eleita, Dilma Rousseff, com muita 
propriedade, vem chamando, como já disse, de guerra 
mundial cambial, e os resultados foram pífios.

Presentes à reunião o Presidente Lula, o Ministro 
da Fazenda, Guido Mantega, e a própria Presidente 
eleita, Dilma Rousseff, certamente sabem que todo o 
cuidado neste momento é pouco. 

Não podemos prever, em detalhes, tudo o que 
poderá ocorrer deste ponto em diante. O certo é que 
muitos fundamentos que a quase 70 anos vêm estru-
turando as finanças internacionais, consubstanciados 
no célebre acordo de Bretton Woods, firmado ainda no 
decurso da II Grande Guerra, em 1944, estão prova-
velmente com seus dias contados. 

A atual preponderância do dólar no comércio 
multilateral, por exemplo, já bastante desgastados por 
diversos mecanismos alternativos criados pelas na-
ções ao longo dos anos, parece estar inevitavelmente 
comprometida. 

Como é do conhecimento geral, vários acordos 
internacionais, bilaterais ou multilaterais, a exemplo do 
que ocorre no âmbito do Mercosul, admitem o uso de 
moeda própria nas relações comerciais externas. 

É importante, portanto, incentivar mecanismos 
como esses, até porque, infelizmente, a parcela das 
transações entre Brasil e Argentina bancadas com 
moeda local é, até o momento, ainda muito pouco 
relevante; e com o BRIC apenas ensaia titubeantes 
primeiros passos. 

Pode não ser para agora, mas as tendências 
para o futuro próximo certamente incluem um pouco 
do padrão internacional de moeda para o comércio 
internacional. E as novas características de um pro-
fundamente renovado sistema financeiro internacional 
já terão sido encaminhadas a essa altura.

Enquanto isso, é vital estimular e aprofundar esse 
debate enquanto vivemos as incertezas do momento e 
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os riscos que ameaçam, hoje, a competitividade e os 
mercados de trabalho dos países emergentes.

Encerro afirmando, Sr. Presidente, que devemos 
dar, neste momento, todo o apoio que o Governo Fe-
deral precisar para atravessar as delicadas, complexas 
e arriscadas negociações que se avizinham.

Embora efetivamente não seja justo que venha o 
Brasil a pagar a conta do ajuste internacional – afinal, 
nosso País produziu, por vezes a grande custo, todos 
os ajustes necessários para garantir sua credibilidade 
e solvência -, teremos de demonstrar, precisamente 
agora, o consenso, a convergência e a união que lo-
gramos alcançar em torno dos temas críticos para os 
interesses da Nação.

A cúpula de Seul termina com um pequeno avan-
ço, já que, além de concordar em discordar e de jogar 
uma decisão final sobre a “guerra cambial” mais para 
a frente, os protagonistas Estados Unidos e China e 
demais participantes do G20 também fecharam um 
acordo que é melhor do que nada.

Por ele, fica acertada a criação de um meca-
nismo de avaliação sobre até que ponto e como as 
políticas econômicas de cada país do G20 estariam 
contribuindo para os grandes desequilíbrios cambiais 
e de conta corrente do mundo. Até o final do ano, está 
prometida uma primeira rodada de avaliação; melhor 
do que nada.

Segundo conceituados analistas, a fragilidade 
do acordo de Seul não está na ideia em si desse me-
canismo, mas sim em que não houvesse nenhuma 
definição de como ele de fato será.

Assim, é possível que os maiores interessados 
em prosseguir suas políticas econômicas nacionais 
sem interferências externas, entre os quais o principal 
exemplo é a China, ainda possam “aguar” as “diretri-
zes indicativas” que medirão até que ponto cada país 
contribuiu para os desequilíbrios globais.

Sr. Presidente, essa preocupação não é só nossa. 
Essa preocupação é mundial. No início do ano passado, 
numa audiência pública, com a presença do Ministro 
Guido Mantega, nós alertávamos para o fato que de 
um lado nos envaidece, que é a valorização da nossa 
moeda, mas que, por outro lado, nos prejudica, que é 
a perda da competitividade nacional para com outras 
moedas que, manipulando suas cotações, fazem com 
que seus produtos cheguem ao mercado internacional 
de forma privilegiada.

Era esse alerta que eu gostaria de fazer a todos. 
Agradeço a tolerância em relação ao tempo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Roberto Ca-
valcanti, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa 

a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Acir Gurgacz.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Meus cumprimentos, Senador Roberto Cavalcanti, 
pelo tema do seu discurso nesta tarde. É uma preo-
cupação que temos que ter com o custo Brasil. Temos 
que tornar as nossas empresas mais competitivas. Só 
assim nós vamos conseguir não apenas manter os 
empregos conquistados, mas aumentar ainda mais o 
número de empregos.

Meus cumprimentos pelo seu belo pronuncia-
mento.

Com a palavra o Senador Neuto De Conto, do 
PMDB de Santa Catarina, pela ordem de inscrição.

O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, realizou-se, no dia 
20 de outubro de 2010, o 38º Congresso Brasileiro de 
Agências de Viagens (Abav), onde também se fez pre-
sente a Feira das Américas e a 58ª Fornatur, que é a 
reunião do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes 
Estaduais de Turismo. Lá foi iniciado o debate, princi-
palmente pela potencialidade turística do Brasil, que se 
encontra em todas as regiões. Ela está na nossa Ama-
zônia, no Pantanal, nos cânions, está principalmente 
nas cidades antigas e modernas, no nosso carnaval, 
no nosso turismo religioso e de negócios.

Enfim, com o futebol, o carnaval, com essa po-
tencialidade visível, encontramos, por outro lado, as 
estruturas para o seu desenvolvimento. Essa estru-
turas são tão fortes que se iniciam com o Ministério 
do Turismo e do Esporte no Brasil. Há secretarias de 
turismo em todos os Estados brasileiros. Na grande 
maioria dos Municípios brasileiros, há secretarias ou 
departamentos de turismo. Chegaremos às associa-
ções, aos sindicatos, às confederações e federações, a 
todos os segmentos que trabalham e lutam para esse 
importante segmento do País.

O terceiro ponto é a economia. O turismo só avan-
ça se a economia do País for grande, e já citei inúmeras 
vezes a potencialidade da economia brasileira. Hoje, 
somos a 8ª economia do mundo. Está previsto, para 
a próxima década, alcançarmos o posto de 5ª econo-
mia do mundo. Para isso, temos de estar presentes e 
fortes em todos os segmentos.

Tenho citado – e volto a repetir – o segmento da 
agricultura, que hoje não só alimenta os 190 milhões 
de brasileiros, mas que está presente em um terço 
das exportações, em 34% do PIB nacional, em 37% 
dos empregos. Esse volume nos dá o valor cabal de 
uma potencialidade que está a crescer, principalmente 
pela falta de comida no mundo, pelo maior consumo 
no mundo, pela falta de terras agricultáveis e, conse-
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quentemente, pela demanda, principalmente da Ásia 
e da África, crescente.

O relatório, também produzido há muito pouco 
tempo pela FAO e anunciado pelo Ministério da Agri-
cultura, diz-nos, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
que o Brasil será, sem dúvida nenhuma, o responsável 
por 21% do consumo de carne suína no universo; por 
61% da carne bovina; e por 90% da carne de frango.

Poderíamos transferir essa potencialidade, com 
o mesmo discurso e com a mesma velocidade, para 
o minério de ferro, para o petróleo do pré-sal, para o 
álcool, para o etanol, para o biodiesel, para a indústria, 
para o comércio. O resultado de toda essa potenciali-
dade está nas reservas cambiais.

O turismo no mundo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, está na pauta das exportações nacionais 
como a quinta maior fonte de receita que entra no País, 
só perdendo para o minério de ferro, para o petróleo, 
para a soja e para a carne de frango. Os estudos do 
Conselho Mundial de Viagem e Turismo, a WTTC, nos 
colocam em 13º no ranking dos países pesquisados, 
em número de 181 no mundo, embora estejamos dis-
tantes em relação à economia do País, pois 13º está 
muito além do 8º, que é o posto da nossa economia, 
e estejamos também muito distantes como destino 
turístico internacional, pois somos o 41º, e sejamos, 
em relação à entrada de divisas, de recursos pela ex-
ploração do turismo, o 39º país.

Consequentemente, está devidamente prova-
do que temos um espaço fantástico para crescer, um 
espaço entre a economia geral do Brasil, a economia 
global do País, e a posição que apresenta o turismo 
perante as demais economias. Esse espaço estamos 
galgando lentamente, devidamente comprovado o cres-
cimento fantástico das vendas pelo transporte aéreo no 
primeiro semestre deste ano, que foi 14,5% superior 
ao primeiro semestre do ano passado.

Poderíamos aqui citar uma série de números da 
evolução e do crescimento desse setor de serviços. 
Não só o turismo tem que ser preparado para os Jogos 
Mundiais Militares de 2011, a Copa das Confederações 
de 2012, a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas 
de 2016. São fatores para os quais temos de estar 
preparados. Mas, muito além do preparo para esses 
eventos, temos que preparar o País, esses segmentos 
da economia, permanentemente, para que passem a 
absorver toda a mão de obra do serviço em todos os 
seus segmentos, em substituição à tecnologia, que 
avança numa velocidade extraordinária, desempregan-
do gente, principalmente na área da indústria.

Por essa razão, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, registramos esse fato econômico, mas gostarí-
amos de avançar um pouco por aquilo que vimos nos 

últimos dias, no último final de semana. Participamos 
do Seminário Internacional em Educação e Meio Am-
biente, realizado na Estância Ecológica do Sesc Pan-
tanal, nos dias 11 a 14 de novembro, próximo passado. 
Uma Estância fantástica, em que tudo é preservado, 
em que a fauna, a flora e os rios estão intactos, o que 
nos dá a demonstração do avanço da ecologia, mas, 
principalmente, do que pode ser feito para o turismo, 
área em que o Brasil tem uma fonte extraordinária 
para o desenvolvimento. Desde a difusão do saber 
ambiental, o olhar para o futuro, a relação do homem 
com a natureza, a Estância Ecológica Sesc Pantanal 
demonstra, com muita clareza, com muita nitidez, a 
potencialidade na área do Pantanal para o turismo do 
Brasil e do próprio mundo.

Com esse registro, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, também gostaria de cumprimentar o Sr. 
Presidente do Senado, Senador José Sarney, por ter 
autorizado, confeccionado esta revista extraordinária 
para o turismo, em que demonstra não só o cresci-
mento da demanda, mas também registra a audiência 
pública da Comissão de Desenvolvimento Regional e 
Turismo, em que tratamos do transporte aéreo, trans-
porte que teve seus altos e baixos, mas que hoje pa-
rece estar se encontrando, não só na sua organização, 
mas principalmente no seu crescimento nacional e 
internacional em defesa dos interesses do Brasil, em 
particular do turismo.

Por isso, Sr. Presidente, quero agradecer e cum-
primentar pela elaboração da revista e dizer às senho-
ras e aos senhores que está no turismo um grande 
nicho para o desenvolvimento e para o crescimento 
do País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 

– Com a palavra, agora, o Senador Valter Pereira, do 
PMDB do Mato Grosso do Sul.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, na semana passada, ma-
gistrados do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 
exerceram a função judicante através de um papel pe-
dagógico: a avaliação do grau de alfabetização de um 
eleitor muito especial. Se fosse chamado pelo nome 
de registro ou de batismo, poucos conheceriam Fran-
cisco Everardo Oliveira Silva, mas a alcunha de Tiririca 
é que fazia a diferença entre ele e os demais mortais, 
entre ele e os demais eleitores e candidatos.

Humorista de grande projeção, Tiririca tornou-se 
um fenômeno eleitoral nas eleições do último 3 de ou-
tubro. Depois de conquistar mais de um milhão trezen-
tos e cinquenta mil votos como candidato a Deputado 
Federal, as notícias sobre sua condição de analfabeto 
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foram levadas a sério. Para agravar mais, sobreveio 
outra: a de que ele se valeu de uma declaração falsa, 
como se tivera sido escrita de próprio punho, atestan-
do que sabia ler e escrever quando pediu o registro 
de sua candidatura.

De fato, a condição de analfabeto cria uma restri-
ção legal para disputar mandato eletivo e, sobretudo, 
para exercer a representação popular. Daí a exigên-
cia da Corte Eleitoral de São Paulo, que o submeteu 
a um ditado e a um teste de leitura. O Tribunal queria 
saber se ele era capaz de acertar pelo menos 30% da 
prova, bem como confirmar se a sua caligrafia estava 
crismada pela autenticidade do candidato no momento 
em que ele pedira o registro de sua candidatura. Na 
leitura de algumas chamadas de jornal e no ditado de 
dezoito palavras, acertou seis, conforme informação 
do Promotor Maurício Lopes.

Com esse mínimo de acerto, o comediante teria 
alcançado a exigência da Justiça Eleitoral. Todavia, 
subsistiu a irresignação do Ministério Público Eleitoral, 
que prometeu requerer um segundo teste, desta fei-
ta com o foco principal na documentação, para saber 
se houve ou não uma falsificação, se houve ou não o 
uso de um documento falsificado para obter o registro 
de sua candidatura. No entanto, nada disso vai impe-
dir que Tiririca seja diplomado. Resta dúvida se esse 
processo vai impedir a sua posse.

No meu entendimento, Sr. Presidente, toda essa 
discussão deveria ter sido encerrada antes do registro 
da candidatura do humorista. Era aquele o momento 
para serem levadas a sério as irregularidades, que 
àquela época já eram divulgadas por todos os meios 
de comunicação. Não conheço as peças que instruíram 
o processo e, portanto, não sei se o Ministério Público 
ou algum partido político promovera a impugnação do 
registro naquele momento e por esses fundamentos. No 
entanto, se eles silenciaram naquela fase, perderam a 
oportunidade mais segura para evitar, no nascedouro, 
a consumação do fato eleitoral. E se formalizaram o 
seu inconformismo naquela época mas não lograram 
êxito no julgamento, em razão da morosidade do foro, 
a Justiça Eleitoral pecou. O fato é que, por maior que 
seja a sensibilidade do magistrado, sua avaliação não 
estará obedecendo a critérios pedagógicos que segu-
ramente reprovariam o candidato. Afinal, em nenhuma 
escola deste País um aluno consegue ser aprovado 
com apenas 30% de acertos.

Por outro lado, não é possível descartar a pres-
são que exerce sobre qualquer árbitro uma avalanche 
de votos como a que foi despejada na candidatura do 
Tiririca. Simplesmente não há como negar um julga-
mento benevolente diante de vontade tão expressiva 
do eleitorado. No entanto, é necessário refletir melhor 

sobre o papel que deve ser cumprido por todas as insti-
tuições que interagem no processo eleitoral, no sentido 
de evitar a degradação da representação popular. Em 
nome da democracia erigimos um ordenamento jurídico 
que confunde libertinagem com liberdade.

Na lei eleitoral e na lei de organização partidária, 
o que se vê é isso. Nelas as condições de elegibilidade 
são excessivamente frouxas, da mesma forma que os 
requisitos para criação e funcionamento dos partidos 
políticos. O que aconteceu com o Tiririca é apenas o 
efeito da leniência legislativa ou do aprisionamento a 
paradigmas que precisam ser reexaminados.

O direito de votar e o direito de ser votado, por 
exemplo, têm sido interpretados por muitos com a 
mesma ligação de irmãos siameses, que não podem 
ser apartados. É um juízo equivocado, porque o exer-
cício da delegação popular exige capacidade, sim, 
para compreender o que se faz e distinguir o que se 
pode daquilo que é proibido. Atribuir poder decisório a 
quem não tem essa capacidade cognitiva é um risco 
a que o interesse público não pode estar submetido. 
Afinal, o interesse público é um dos bens essenciais 
da democracia. Nesse sentido, o mínimo que se pode 
exigir de quem se propõe representar o povo, seja no 
Legislativo ou no Executivo, é ser alfabetizado.

Honra-me, Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-

dor Valter Pereira, V. Exª faz uma reflexão que reputo 
muito importante para a democracia brasileira. É ver-
dade que, há poucos dias, também assisti, em uma 
rede de televisão a cabo, a um debate, dizendo que 
fatos semelhantes a esse haviam ocorrido em países 
desenvolvidos, como Estados Unidos e alguns outros 
países da Europa. Aqui, no Brasil, nós temos vários 
exemplos do voto de protesto. É pena que, além do 
aspecto que V. Exª analisa, que é a capacidade que 
tem a pessoa de exercer a função para a qual ele se 
candidatou – comprovadamente, parece que não tem 
–, mais sério ainda é que nem a vontade, de fato, de 
ser Deputado Federal ele tem. Ele não tem o desejo, 
de fato, de representar uma parcela da população de 
São Paulo que o elegeu e vir para cá, por exemplo, 
defender interesses legítimos. Ele apenas aproveitou, 
inclusive de maneira muito boa, a campanha para se 
promover do ponto de vista artístico. Ele ficou mais 
propalado ainda do que antes, quando apenas fazia 
seu trabalho artístico de comediante. É lamentável 
que um partido utilize esse mecanismo para angariar 
votos, explorando, por um lado, a revolta, o protesto 
do eleitor; por outro lado, a fama de um artista. É re-
almente lamentável! Acho que o partido presta um 
desserviço à democracia. Podia ser Tiririca ou outro 
parecido. Trata-se de um artifício que o partido usou 
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para ter coeficiente partidário para eleger outros que 
de fato ele queria eleger e talvez não elegesse. Isso 
apequena a atividade política, apequena a atividade 
parlamentar. Nós já temos exemplos, aqui no Parla-
mento, de algumas figuras que se elegeram, passaram 
pelo mandato, e se V. Exª examinar vai encontrar que 
nenhum projeto foi apresentado, nenhuma tese foi de-
fendida, nenhum posicionamento foi adotado. Então, 
usar, por exemplo, o mandato de Deputado Federal 
para se promover na sua atividade artística, ou outra, é 
lamentável, porque precisamos de Parlamentares que 
venham para cá, primeiro, conscientes do que é ser 
um deputado ou um senador; segundo, com vontade, 
de fato, de exercer o mandato em benefício daqueles 
que votaram nele e da população do Estado como um 
todo. Portanto, o pronunciamento de V. Exª merece uma 
reflexão profunda, inclusive de se aproveitar a reforma 
do Código Eleitoral que está em marcha para criarmos 
mecanismos que possam, vamos dizer assim, impor 
aos partidos determinadas barreiras, não só aquela 
de que se é analfabeto não pode; além dessa, outras 
barreiras que possam, de fato, melhorar a qualidade 
da política neste País.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Agra-
deço o aparte de V. Exª.

Realmente, o momento para evitar o maior ape-
quenamento da representação popular é esse, quando 
se inicia a discussão do novo Código Eleitoral, de todo 
o ordenamento jurídico eleitoral.

Honra-me, Senador Leomar Quintanilha.
O Sr. Leomar Quintanilha (PMDB – TO) – Se-

nador Valter Pereira, ouço com atenção as conside-
rações que V. Exª faz a respeito desse fato inusitado, 
mas não singular. Fatos semelhantes já ocorreram em 
processos eleitorais anteriores. Independentemente 
da avaliação do ponto de vista legal da candidatura 
do humorista Tiririca, eleito Deputado, se a legislação 
permite que ele seja diplomado ou não, essa avalia-
ção e essa discussão estão sendo travadas. E V. Exª 
traz as suas observações extremamente pertinentes. 
Mas cabe a nós, também, uma outra reflexão: se o 
Congresso Nacional é o espelho fidedigno da socie-
dade – e para aqui são conduzidos os representantes 
dos diversos segmentos econômicos e dos diversos 
extratos sociais, no Brasil – quem, efetivamente, o 
Deputado Tiririca estaria aqui a representar? A classe 
dos artistas, profissão que ele abraçou, com sucesso, 
que lhe deu notoriedade, que lhe facilitou o acesso às 
massas? Ou o sem-número de pessoas que, como 
ele, não tiveram a oportunidade de se qualificar, de 
se cuidar, de se preparar? Isso tudo mostra uma fra-
gilidade enorme do sistema educacional brasileiro – 
em que temos avançado, sim, nós temos avançado 

–, mas ainda revela uma fragilidade enorme quando 
o Brasil, que caminha a passos seguros para ocupar 
um lugar de destaque no cenário internacional, como 
uma das mais poderosas nações do mundo, o Brasil 
tem imensas dificuldades em formar o seu cidadão. 
Ainda hoje, a dificuldade que você nota na estrutura, 
no sistema educacional – que a definição não é muito 
clara, pois há uma certa liberdade entre os federados 
–, de quem é afinal a responsabilidade de educar? Os 
Municípios podem fazê-lo, os Estados também. Mas 
é preciso que nós redefinamos isso melhor, porque a 
estrutura que o Estado tem é muito diferente da es-
trutura que a maioria dos Municípios têm. Há alguns 
Municípios muito ricos, mas a grande maioria dos Mu-
nicípios brasileiros são muito pobres, pagam para os 
professores o mínimo do mínimo possível... Como nós 
vimos há poucos dias a imprensa, à larga, divulgan-
do escolas, sobretudo no meio rural, funcionando em 
estruturas de palha, parede, cobertura, piso de chão 
batido, sem nenhuma instalação hidráulica, sanitária, 
elétrica, com as crianças satisfazendo suas necessi-
dades fisiológicas no matinho no fundo da escola. Em 
uma outra escola funcionava, concomitantemente, 
um bar rural. Então, a estrutura educacional brasilei-
ra está a chamar, a gritar por providências urgentes 
que eu acredito deverão merecer um destaque maior, 
inclusive desta Casa, do Congresso Nacional, para 
que, conjuntamente com os demais entes federados, 
nós possamos encontrar uma estrutura que possa dar 
garantia, como recomenda, como está consagrada na 
Constituição: a garantia de acesso a uma educação 
de qualidade a todos os brasileiros.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Agra-
deço o aparte de V. Exª, Senador Leomar.

Realmente, é preciso que a educação seja en-
carada como uma prioridade de todos: do Estado, em 
oferecer e garantir, e do cidadão também, de entender 
que é preciso ter o conhecimento mínimo necessário 
para o seu próprio crescimento pessoal.

Entendo que a lei exige o mínimo: que o eleitor 
seja alfabetizado para assumir qualquer função pú-
blica. Agora, na minha avaliação, a alfabetização não 
pode ser vista como o saber rabiscar palavras, mas 
escrevê-las. Não pode ser entendida como soletrar, 
mas ler e interpretar.

Como pode o legislador, inteiramente analfabeto, 
formar o seu juízo sobre um projeto onde ele é insta-
do a opinar? Como pode tomar uma decisão? Como 
pode votar, se ele não tem a mínima capacidade de 
interpretar e de formar o seu juízo? Como pode, Sena-
dor Leomar, um administrador, igualmente analfabeto, 
evitar uma transgressão, aparentemente legal, e só 
aparentemente legal, proposta por algum auxiliar, ou 
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malandro, ou incompetente se lhe falta a mínima con-
dição para compreender e para distinguir, sobretudo, 
o certo do errado?

Veja o que aconteceu, Senador Leomar: no início 
de setembro deste ano, o meu Estado de Mato Gros-
so do Sul ganhou espaçosas manchetes da chamada 
grande imprensa e foi notícia nos mais importantes 
telejornais do País. Naquela ocasião, a Polícia Federal 
desbaratara um extenso esquema de corrupção na Pre-
feitura de Dourados, que é o mais importante Município 
do interior do Estado. Aproximadamente 30 pessoas 
foram presas, incluindo Prefeito, Vice-Prefeito, Primeira-
Dama, secretários e nove de doze Vereadores.

O Tribunal de Justiça foi compelido a decretar a 
intervenção na municipalidade para evitar a sua acefa-
lia administrativa até a convocação de suplentes para 
suprir a lacuna aberta com a prisão dos titulares. A Câ-
mara praticamente se dissolveu naquela ocasião.

O que a imprensa brasileira não conseguiu des-
cobrir foi a escancarada incapacidade administrativa do 
Prefeito Ari Artuzi, ditada por um desempenho cognitivo 
que não resiste a uma razoável perícia intelectual. Na 
verdade, qualquer observador atento que tivesse tido 
algum contato com ele não teria dificuldade alguma para 
constatar que o líder preso era um analfabeto funcio-
nal. Dotado de grande esperteza eleitoral, elegeu-se 
Vereador e Deputado Estadual antes de ser escolhido 
Chefe do Executivo.

O fato é que, no escândalo de Dourados, houve 
uma fusão de deficiência cognitiva e má-fé. O resulta-
do foi a submissão da municipalidade a uma legião de 
aproveitadores que promoveram a pilhagem do patri-
mônio público, só interrompida pela Polícia Federal por 
meio de uma operação chamada Uragano.

É verdade, Sr. Presidente, que a escolaridade e 
o conhecimento não trazem garantia alguma de ho-
nestidade e de competência. Em todos os campos da 
atividade humana, não faltam exemplos de doutores 
delinquentes e de jejunos exemplares. Isso acontece 
também na avaliação da competência, da capacidade 
administrativa. Eu mesmo conheço muitos bons admi-
nistradores que são iletrados até mesmo na iniciativa 
privada. No entanto, até para responsabilizar alguém 
pelo mal feito, é indispensável que ele saiba discernir 
o bem do mal, o que pode daquilo que não pode, da-
quilo que é proibido.

Se a representação popular é a essência da de-
mocracia, isso é o mínimo que se pode exigir. Que o 
exemplo do Tiririca dê ensejo a uma grande discussão 
sobre o papel da representação popular e sobre os re-
quisitos que devem ser exigidos de todos aqueles que 
se habilitam a receber essa delegação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador Leomar Quin-
tanilha, do PMDB de Tocantins. (Pausa.)

Declina da palavra, Senador? (Manifestação fora 
do microfone.)

Muito bem. Concedo a palavra, então, ao Senador 
Antonio Carlos Júnior, do Democratas da Bahia.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à 
tribuna hoje para falar sobre uma operação que tem 
tomado as manchetes dos jornais há aproximadamente 
uma semana e que já gerou discussões nesta Casa, 
principalmente na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, onde, aliás, apresentei requerimento para 
que fossem ouvidos os Presidentes do Banco Central 
e da Caixa Econômica. Em função de acordo fecha-
do com os Senadores Aloizio Mercadante e Eduardo 
Suplicy, nós também convidamos as empresas de 
auditoria envolvidas no acompanhamento do Banco 
PanAmericano e na operação de negociação entre a 
Caixa Econômica e o banco. 

Segundo o acordo firmado, a reunião vai se efe-
tivar no dia 24 deste mês, quando espero que as 
perguntas a serem feitas ao Banco Central, à Caixa 
Econômica e às empresas Deloitte e KPMG possam 
esclarecer em definitivo essa operação. 

Realmente, é uma situação de extremo descon-
forto para o sistema financeiro, já que, supostamente, 
havia irregularidades nas operações de venda de cré-
ditos referentes a empréstimos a consumidores. Ban-
cos de menor porte, em função de sua dificuldade de 
captação – decorrência de sua pouca capilaridade, de 
seu baixo número de agências bancárias –, têm um 
custo de captação mais alto e, obviamente, uma das 
melhores alternativas de captação de recursos é a 
venda dessas carteiras a instituições maiores, que têm 
um custo de captação mais baixo e, portanto, podem 
adquirir essas carteiras e fazer com que esses bancos 
voltem a ter caixa e a fazer novas operações. 

Acontece que o Banco PanAmericano começou, 
muito provavelmente há quatro anos, a fazer operações 
fraudulentas, ou seja, a vender ativos – os seus em-
préstimos de crédito ao consumidor – sem dar baixa 
na contabilidade.

Ora, sob o ponto de vista contábil, quando se 
faz uma transação que resulta no aumento de ativos 
é preciso aumentar o passivo ou, então, reduzir outro 
ativo. A operação deveria ser a redução da conta de 
empréstimos ao consumidor ou o aumento do caixa 
ou, então, a criação de um passivo – essa seria uma 
alternativa de contabilização dessas operações refe-
rentes às obrigações que o banco teria de repassar 
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os pagamentos dessas operações para o banco com-
prador do crédito. Mas nada disso foi feito: os créditos 
eram vendidos, o dinheiro entrava no caixa, mas as 
operações não eram baixadas contabilmente.

Numa instituição financeira, quando uma ope-
ração está no ativo, automaticamente a contabilidade 
faz a apropriação de juros mensais. Então, se o ativo 
não era baixado, obviamente que os juros eram incor-
porados à conta de receitas mensalmente, criando um 
ativo fictício e juros também fictícios.

Ora, essa operação foi feita durante quatro anos. 
A Caixa Econômica se interessou em comprar uma par-
ticipação no Banco PanAmericano por ter o banco uma 
atuação na área de crédito ao consumidor que a Caixa 
não tinha – a Caixa era bastante agressiva em crédito 
imobiliário, mas não em crédito ao consumidor.

Em toda negociação há um processo. Primeiro, 
acontece a evaluation: a avaliação do negócio é feita 
por empresas de consultoria especializadas ou ban-
cos de investimento. Então, chega-se a um valor eco-
nomicamente justo, que é uma orientação tanto para 
o comprador quanto para o vendedor. Cada um faz 
a sua avaliação, comprador e vendedor, e essa ava-
liação passa a ser o ponto de partida da negociação 
para cada um deles. 

Ora, quando se chega a um acordo quanto ao 
preço, o comprador coloca uma empresa de auditoria 
para fazer o que se chama de due diligence, a diligên-
cia devida, para que passivos não contabilizados ou 
ativos que não pertençam mais à instituição não sejam 
incluídos no negócio. Então, é preciso dar baixa em ati-
vos que já foram vendidos ou considerar passivos que 
estejam ocultos – por exemplo, provisões para perdas 
em ações judiciais, em operações com inadimplência. 
Assim, teríamos a adição de passivos ou a redução 
de ativos para que, então, o valor efetivamente justo 
fosse encontrado para viabilizar a operação. 

Ocorre que isso não foi feito ou, se foi feito, nin-
guém sabe... Por isso, queremos perguntar à Cai-
xa Econômica, à empresa Deloitte e à KPMG o que 
aconteceu. Queremos saber o que aconteceu na due 
diligence. Por que a auditoria especial contratada para 
a negociação não pegou as operações? Foi por orien-
tação do comprador ou houve negligência da empresa 
de auditoria? Quem tem culpa nisso? O certo é que 
a Caixa Econômica pagou muito mais. Por quê? Por-
que pagou por ativos que não existiam e também por 
receitas decorrentes de ativos que não existiam. As 
receitas eram fictícias e, consequentemente, o patri-
mônio líquido da empresa estava inflado, não só por 
um volume de ativos maior como também por receitas 
que viraram lucro fictício – com isso, foram pagos bô-
nus, gratificações para seus executivos. 

Ora, é inadmissível que, numa negociação como 
essa, com due diligence, a Caixa Econômica não tenha 
descoberto que estava pagando muito mais do que a 
empresa valia, porque havia ativos que não foram bai-
xados e receitas que não eram verdadeiras. Então, a 
coisa é muito grave. 

Aliás, eu reputo que a coisa mais grave seja 
exatamente a aquisição da Caixa. A operação que 
foi feita depois – agora, com o salvamento –, foi feita 
com garantias. O fundo garantidor de depósitos em-
prestou, mas com garantias. O grave foi a Caixa Eco-
nômica ter comprado gato por lebre. Ela comprou lá 
atrás, por quase R$800 milhões, uma participação no 
Banco PanAmericano que, obviamente, não valia isso, 
porque ativos fictícios existiam e, obviamente, ativos 
fictícios, patrimônio líquido fictício. Pagou-se muito 
mais do que se devia.

Portanto, é grave. E o ponto mais grave é a aqui-
sição da Caixa. Eu não reputo essa operação de sal-
vamento como uma coisa feita de favor. Não, agora o 
controlador do banco do Grupo Sílvio Santos bancou, 
ele tomou dinheiro emprestado, mas deu garantias. O 
grave é a Caixa Econômica ter feito a negociação lá 
atrás sem o devido cuidado. Ou, então, a empresa de 
auditoria falhou. Esta vai ser a grande pergunta que 
eu quero fazer no dia 24: quem errou, a Caixa ou a 
empresa de auditoria? Por que a Caixa validou essa 
“due diligence”. Será que não tinha ninguém para ver 
isso. Então, é muito grave o que aconteceu.

Senador Eduardo Azeredo.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador 

Antonio Carlos Júnior, V. Exª coloca exatamente o dedo 
no ponto exato do problema principal, que é esse. O 
Governo, os membros do PT e de grande parte do Go-
verno sempre criticaram a questão bancária no Brasil, 
dizendo que o Proer tinha sido para defender os ban-
queiros, quando, na verdade, o Proer foi para defender 
os correntistas brasileiros. O Proer foi fundamental para 
que o Brasil enfrentasse a crise internacional do ano 
passado. Basta lembrar que todos os países tomaram 
dois tipos de medidas: uma em relação aos bancos, 
outra em relação ao mercado, fazendo isenção de im-
postos. O Brasil não precisou trabalhar em relação aos 
bancos no ano passado, trabalhou apenas em relação 
à questão de incentivos para o mercado. Agora, nes-
se caso específico do Banco PanAmericano utilizou-
se o sistema que é semelhante ao do Proer para que 
não houvesse prejuízo aos correntistas. Mas V. Exª 
coloca muito bem o antecedente. Por que o Governo 
comprou, por intermédio da Caixa Federal, metade do 
Banco PanAmericano sem enxergar os problemas que 
lá estavam? Hoje, nós temos realmente uma auditoria 
eficiente, que tem condição de levantar essas ques-
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tões. Será que essa relação com o grupo, do ponto 
de vista de mídia, também não estava influenciando? 
Nós sabemos que no Nordeste, coincidentemente, 
nas vésperas da eleição do segundo turno, houve o 
cancelamento de um debate que estava previsto entre 
a Ministra Dilma e o Governador José Serra, os dois 
candidatos à Presidência, quando a Dilma não pôde 
comparecer. E, ao contrário do que estava previsto, 
inclusive no acordo...

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Inclusive, o debate foi em Salvador.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – O de-
bate em Salvador. Ao contrário do que estava previsto, 
o debate foi cancelado. Para quê? Para não prejudi-
car a candidata Dilma quando foi ela que não pôde 
comparecer. De maneira que foi uma medida política 
tomada, talvez, em retribuição à atenção que o gru-
po estava tendo em relação a um outro braço, que é 
o braço bancário. Estas questões, portanto, precisam 
ficar melhor esclarecidas: quais foram os interesses 
reais; por que o Governo, por meio da Caixa, comprou 
o banco; se houve essa interferência política no caso 
do debate. Mas essa compra, especialmente, precisa 
ser melhor esclarecida.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Senador Eduardo Azeredo, é importante a sua coloca-
ção, inclusive porque se levou três anos atacando sem 
parar a questão do Proer, dizendo que havia dinheiro 
do Tesouro. Na verdade, o dinheiro do Proer vem do 
recolhimento compulsório dos bancos; da mesma for-
ma que o dinheiro que financiou essa operação vem 
de um fundo de garantia de depósitos que também é 
contribuição dos bancos. Ou seja, a origem dos recursos 
são dois fundos diferentes: o recolhimento compulsório 
é uma coisa; o fundo garantidor de depósito é outra 
coisa. Mas a origem é o dinheiro do próprio sistema. 
Não há dinheiro público nisso aí.

Então, se eles agora dizem que não houve dinhei-
ro público nessa operação – por isso até não condeno 
as garantias –, lá atrás também, no Proer, não houve 
dinheiro público. O dinheiro era do sistema financeiro, 
o dinheiro era do recolhimento compulsório.

Portanto, o grave não é essa operação. Essa 
operação é “dos males, o menor”. Já que o banco ti-
nha um rombo enorme e o controlador resolveu dar 
garantias, eu também, se fosse autoridade monetária, 
faria a operação. Agora, o grave é a operação lá de 
trás e que se vem agravando.

Srªs e Srs. Senadores, o pior é que essa opera-
ção veio continuando, mesmo quando a Caixa avaliou 
e comprou... O mais grave é que, mesmo após a Caixa 
comprar a participação no banco, Senador Eduardo 

Azeredo, as operações continuaram. Aí está o mais 
grave. E a Caixa não acompanhou isso.

Pelo amor de Deus, você compra 49% de uma 
empresa e continua sem acompanhar?! Só agora a 
Caixa iria nomear membros do conselho de adminis-
tração e até diretores. Isso é muito grave! Quer dizer, a 
Caixa comprou 49% e possibilitou a continuação des-
sas operações fraudulentas, porque ela deveria agir e 
colocar seus representantes imediatamente. 

E o Banco Central também, aqui para nós, pode-
ria ter sido mais pró-ativo no acompanhamento dessas 
operações, porque, inclusive, essa compra de carteiras 
foi num período de crise. Não digo nem roubalheira, 
que foi o caso aqui, houve roubalheira, mas poderia 
ter havido operações mal avaliadas. 

E há fatos gravíssimos que se somam a esses. 
Ou seja, logo depois de a Caixa colocar dinheiro no 
Banco PanAmericano, sabe-se que os dirigentes do 
Banco PanAmericano compraram empresas conside-
radas fantasmas, por R$100 de capital e inclusive com 
ramificações lá fora.

Além disso, há suspeita de que também na em-
presa de cartão de crédito do Grupo Silvio Santos haja 
mais rombo. 

E outra coisa: o Banco Central encontrou um in-
dício terrível. Um único cliente pessoa física aplicava 
cerca de R$400 milhões em CDBs do Banco PanAme-
ricano, recebendo, por ano, um rendimento próximo de 
R$120 milhões, quer dizer, taxa de 30% ao ano. Isso 
é taxa de agiotagem. Isso é gravíssimo. E o BC só foi 
descobrir isso agora. É muito grave.

E outra coisa: durante muito tempo, o Governo, 
por intermédio desse mesmo fundo que está empres-
tando R$2,5 bilhões ao Grupo Silvio Santos, estava 
garantindo CDBs desses bancos menores, inclusive 
do PanAmericano. Eram CDBs garantidos pelos Fun-
do de Garantia de Depósitos. Quer dizer, se o banco 
não honrasse, o Fundo honraria. Então, esses 30% 
são um absurdo! São taxas absurdas. Ou seja, falha-
ram o controle e o acompanhamento das operações 
do Sistema Financeiro. 

Mas eu continuo dizendo: a omissão da Caixa 
foi absoluta, absoluta nesse assunto. É inaceitável, se 
vamos comprar uma empresa, a diligência não pegar 
e os empréstimos continuarem a ser feitos – isso já há 
quatro anos – e continuaram a ser feitos, mesmo depois 
que a Caixa pagou a participação. Senador Eduardo 
Azeredo, mesmo depois de a Caixa Econômica ter pago 
a participação de cerca R$800 milhões, as operações 
continuaram. Só agora que a Caixa colocaria membros 
do Conselho de Administração. Pelo amor de Deus! 
Realmente, é uma omissão sem tamanho. 
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Mesmo que tenha havido um conluio fraudulento 
dentro do banco, mas se o sócio adquire a participa-
ção, ele tem a obrigação de zelar pelo dinheiro que 
colocou lá dentro. Então, realmente, as suspeitas vão 
além da fraude interna justamente porque a Caixa se 
pareceu omissa. 

Eu quero ver essa audiência pública, no dia 24, 
que é muito importante. Porque lá vai ficar comprova-
do exatamente quem tem culpa: se é a empresa de 
auditoria ou a Caixa Econômica. E são duas empre-
sas de auditoria: uma que fazia a auditoria do Banco 
PanAmericano; a outra é que foi assessora na compra 
e fez a due diligence. É muito grave: a due diligence 
foi dirigida para não dar o resultado, ou houve falha, 
gritante, da empresa de auditoria. É inadmissível! A 
situação é muito grave, a imprensa está repercutindo 
violentamente esse assunto. E eu vou me dedicar com 
profundidade a ele. Felizmente, tenho conhecimento da 
área, e vou me aprofundar nesse assunto. Tanto que 
na audiência da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, no dia 24, eu vou questionar, severamen-
te, as partes envolvidas, porque é muito grave o que 
aconteceu. 

Volto a dizer, a gravidade maior está na compra 
que a Caixa Econômica fez com total omissão, seja 
dela, seja da empresa de auditoria. Então, independen-
temente de haver ou não conluio fraudulento, a Caixa 
não deveria ter deixado passar. Vou dar um exemplo, 
Senador Eduardo Azeredo, Senador Adelmir Santana, 
vou dar um exemplo aqui. 

Em 1995, privatizou-se a Light. Na privatização, 
a due diligence é feita pelo próprio vendedor, que é o 
Governo, porque não se sabe quem vai comprar a em-
presa. Sabe quanto foi deduzido do preço da Light, em 
1995? R$268 milhões foram deduzidos pela auditoria 
especial. Quer dizer, eram ativos que já estavam des-
valorizados, principalmente passivos que não tinham 
sido considerados.

Então, se a auditoria fosse séria, ela pegaria 
todos... E talvez a operação saísse de graça ou não 
saísse. 

É muito grave, e a obrigação do Senado é averi-
guar. E nós vamos fazer isso no dia 24, na audiência 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Senador Adelmir Santana.
O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – Eu ouvia 

hoje o noticiário a propósito dessa sua colocação final, 
que me parece que há recebíveis duvidosos da ordem 
de um bilhão. Talvez aí realmente faltou a due diligence, 
como V. Exª faz referência, uma boa auditoria. Esse 
negócio, realmente, está nos deixando apreensivos, 
essa operação feita com o Banco PanAmericano.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Senador, tem suspeitas também de que haja ope-
rações fraudulentas com cartões de crédito, inclusive 
fundos que compram direitos creditórios de cartões 
de crédito também tenham operações fraudulentas 
nessa área.

O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – Veja, Se-
nador, eu sou um daqueles que, desde 2007, e V. Exª 
é testemunha disso, foi relator de uma dessas maté-
rias... Esse é um dos setores de cartões de crédito 
que ainda, infelizmente, não tem a regulamentação 
do Estado brasileiro. Na verdade, são autorregulá-
veis. E eu fico imaginando como é que conseguiram 
ainda dar um bypass nos cartões de crédito. É uma 
situação que deixa a gente apreensivo e, ao mesmo 
tempo, preocupado com esse tipo de operação, por-
que aí entraram também recursos públicos, como foi 
o caso da compra de parte desse banco pela Caixa 
Econômica Federal.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – 
BA) – Senador Adelmir, inclusive do seu projeto, no 
substitutivo que foi apresentado para regulamentação 
do sistema financeiro e autonomia do Banco Central, 
exatamente aproveitei que a parte responsável pelo 
financiamento do cartão de crédito tem que ser uma 
instituição financeira. Aproveitei isso do projeto de V. 
Exª. Quem financia é instituição financeira, quer dizer, 
a credenciadora pode não ser, mas a operadora que 
financia tem que ser instituição financeira. E isso dimi-
nuiria, com certeza, as chances de fraude. 

A situação é muito grave. Além do Banco Cen-
tral a Caixa Econômica e as empresas de auditoria 
precisam se explicar,. É preciso que haja um escla-
recimento pleno para que isso não gere outros des-
dobramentos que acabam desgastando mais ainda a 
Caixa Econômica e o Banco Central. É preciso que 
se esclareça definitivamente esse assunto no dia 24, 
e eu espero isso. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Concedo a palavra agora ao nobre Senador Eduardo 
Azeredo, do PSDB de Minas Gerais, por permuta com 
o Senador Flexa Ribeiro.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero abordar, 
mais uma vez, o tema dos acidentes nas nossas es-
tradas em todo o Brasil. Nós tivemos mais um feriado, 
que se encerrou, coincidindo com o fim de semana, e 
os números são novamente assustadores.

Dois mil quatrocentos e noventa acidentes no Bra-
sil, com 142 mortes nas estradas. Lamentavelmente, o 
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meu Estado de Minas Gerais, segundo dados da Polícia 
Rodoviária Federal, é outra vez o recordista: são 430 
acidentes com 35 mortes. Minas tem, pela localização, 
em termos de quilometragem, o maior percentual, 28%, 
das rodovias federais de todo o País. 

Isso só mostra que a necessidade de duplicação, 
de modernização, de segurança das nossas estradas 
é imperativa. Os próprios dirigentes da Polícia Rodo-
viária dizem que, além do descuido dos motoristas, a 
principal causa, juntamente com a chuva em alguns 
lugares, é a precariedade das nossas estradas. É a 
infraestrutura que não mais atende ao número de ve-
ículos que trafegam por ela. 

Assim, mais uma vez, quero lembrar que, em re-
lação às três maiores cidades do Brasil, Rio, São Paulo 
e Belo Horizonte, o trecho que liga São Paulo ao Rio 
está duplicado; assim como o trecho que liga São Paulo 
a Belo Horizonte, mas de Belo Horizonte para o Rio o 
trecho não foi duplicado até hoje. Há trechos de pistas 
simples. E veja que falo das três maiores cidades. Se 
formos falar do Brasil como um todo, veremos que a 
necessidade de termos estradas duplicadas está pre-
sente em todos os Estados brasileiros. 

Nós não podemos mais esperar. O Governo falou 
muito nesta campanha das coisas boas que aconte-
ceram, omitindo inclusive a história, que mostra que 
uma parte desses benefícios que o Brasil enfrenta, 
uma parte principal veio de governos anteriores. Mas 
esse é um outro ponto.

Mas, nessa área de infraestrutura, o Governo tem 
errado muito, o Governo está devendo muito, o Gover-
no tem de fazer muito. O Governo é muito ruim na área 
de infraestrutura, vamos ser claros. O desempenho do 
Governo Lula, do Governo do PT, do Governo atual, 
do Governo da Ministra Dilma é muito ruim na área de 
infraestrutura e esse desempenho é o responsável por 
este número de mortes: 142 mortes no Brasil neste 
último feriado prolongado.

Nós temos realidades como a que estou falando 
mais uma vez, a que eu estou me referindo, que é a 
duplicação da rodovia entre Belo Horizonte e Rio de 
Janeiro, que não foi feita. Mesmo tendo membros de 
Minas Gerais no Governo Federal, não fizeram essa 
duplicação. 

Nós temos em Minas outra rodovia, a chamada 
Rodovia da Morte – há outras que também são cha-
madas rodovias da morte no País –, que liga Belo Hori-
zonte ao leste, ao Vale do Aço, até Vitória, que também 
fica numa promessa eterna, sem soluções. 

Para crescer, para enfrentar uma nova realidade, 
que vem desde o início do Plano Real, desde o início 
da democratização, o Brasil precisa investir na dupli-
cação de estradas em todo o Brasil. Em alguns casos, 

não é mais duplicação, precisa-se aumentar muito mais 
que uma simples duplicação. 

Isso também vale para a questão do transporte 
urbano. Os metrôs também foram mencionados durante 
vários programas eleitorais e esperamos que, passadas 
as eleições, eles não sejam esquecidos, porque, du-
rante os últimos quase oito anos, a realidade do metrô 
de Belo Horizonte é de esquecimento. O Governo Lula, 
mesmo com vários Ministros mineiros, não investiu 
nada no metrô de Belo Horizonte em oito anos. 

Veja que eu não estou sendo ácido, não; estou 
sendo realista: metrô de Belo Horizonte, oito anos de 
Governo Lula, com Ministros mineiros e nenhum inves-
timento, nenhum quilômetro a mais. Governo Lula, Mi-
nistros mineiros, estrada Belo Horizonte/Rio de Janeiro: 
não foi duplicada. Governo Lula, Ministros mineiros, 
estrada Belo Horizonte/Vitória: não foi duplicada.

De maneira que venho aqui, mais uma vez, como 
Senador da oposição, para mostrar essa realidade. 
Acabou a eleição, mas o fato está aí: o Governo é ruim 
na área de infraestrutura, o Governo não investiu o ne-
cessário, o Governo é responsável por mortes que têm 
acontecido no Brasil, diferentemente de muitos outros 
países, que entendem que a infraestrutura é fundamen-
tal para se falar em crescimento. E olha o que vamos 
ter pela frente: Olimpíadas e Copa do Mundo.

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Se-
nador Eduardo Azeredo.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Senador Antonio Carlos, ouço-o com prazer.

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Se-
nador Eduardo Azeredo, é muito importante a coloca-
ção de V. Exª em relação à questão da infraestrutura. 
Não é a primeira vez que V. Exª e outros Senadores da 
oposição vêm falando, aqui, da precariedade da nossa 
infraestrutura, sejam ferrovias, rodovias – principalmen-
te rodovias –, portos, aeroportos. Então, a preocupa-
ção é imensa. A questão da Copa do Mundo realmente 
preocupa, porque eu não sei se as obras necessárias 
ficarão prontas em tempo e, talvez, parcialmente. Essa 
questão do PAC, todos mudo sabe que foi uma jogada 
de marketing para a campanha da Ministra Dilma, não 
tenha dúvida. O PAC, na verdade, como essência, não 
existe. Ele é um conjunto de projetos que já estavam 
resolvidos, definidos, e foram juntados, inclusive pro-
jetos de estatais e de empresas privadas que tinham 
financiamento do BNDES. Ora, mas o resultado é pífio. 
As estradas brasileiras continuam acabadas; as ferro-
vias não podem substituir as rodovias porque também 
estão precárias; o transporte de cabotagem, nós não 
temos; os portos são uma calamidade – Salvador tem 
o pior porto do Brasil. E os aeroportos? Como vamos 
nos virar na Copa do Mundo de 2014 e nas Olimpía-
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das de 2016? Porque eu tenho a impressão de que o 
que o País precisa para colocar toda a infraestrutura 
em ordem não fica pronto tão cedo. Então, tenho, re-
almente, uma preocupação muito grande. Minas tem 
problemas sérios e a Bahia também tem. Então, o que 
vejo é que, mesmo que se corra, agora, para se tirar 
a diferença, digamos, da defasagem do que falta ser 
feito, não acredito que tenhamos essas obras prontas 
a tempo para a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Re-
almente, é uma preocupação importante a de V. Exª. 
Eu o parabenizo pela sua colocação.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Muito obrigado, Senador Antonio Carlos. Realmente, 
a questão dos aeroportos, não cheguei a mencionar 
aqui, é crítica, porque, numa Copa do Mundo, com 
várias sedes, como vamos ter aqui em 2014, vamos 
ter, realmente, a necessidade de deslocamento entre 
as várias cidades. 

Os nossos aeroportos mais modernos foram to-
dos modernizados ainda no Governo passado. Mais 
uma vez: já passou a eleição e não estou fazendo 
propaganda eleitoral. Estou falando de realidade, de 
verdade. 

Os aeroportos do Nordeste que foram feitos, 
como o aeroporto de Recife, o aeroporto de Fortale-
za, o aeroporto do Norte, em Belém, são aeroportos 
mais novos, o aeroporto de Salvador, todos eles foram 
feitos anteriormente, não foram feitos agora, neste 
Governo. Neste Governo, nós temos Goiânia sem ae-
roporto novo, nós temos Vitória sem aeroporto novo, 
nós temos Belo Horizonte com aeroporto saturado. 
Essa é a verdade. 

É assim que nós vamos fazer a Copa do Mundo 
e, depois, as Olimpíadas? As Olimpíadas até serão 
mais concentradas, porque serão em um local só, pelo 
menos a quase totalidade, mas a Copa do Mundo, 
não. Ela será no País todo e será antes. Então, isso é 
até um agravante, porque a Copa do Mundo será em 
2014 e para as Olimpíadas há mais tempo, porque 
serão em 2016.

O Governo, portanto, precisa investir, urgente-
mente, na duplicação de estradas e precisa investir, 
urgentemente, nos nossos aeroportos. A infraestrutura 
não pode continuar sendo tratada como está.

Veja bem, Presidente Acir Gurgacz, que, durante 
o período eleitoral, o Governo inaugurou, em Minas, 
um viaduto que se chamava Viaduto das Almas, fez 
a nova inauguração. Esse viaduto, para o senhor ter 
ideia, era para ter ficado pronto há um ano e meio. 
Então, o prazo, que era de 18 meses, dobrou, para 
ficar pronto o viaduto. O custo, que era da ordem de 
20 milhões, foi de 60 milhões: triplicou. Quer dizer, o 
custo triplicou, o prazo dobrou e, até que enfim, ficou 

pronto o novo Viaduto das Almas, que, agora, chama-
se Márcio Martins, numa homenagem justa a um en-
genheiro mineiro. 

Mas, veja bem, até para sair alguma coisa, é 
esse parto, é essa dificuldade. Não foram nove meses 
nesse caso, mas 36 meses de obras para se terminar 
um simples viaduto. Ainda bem que ficou pronto, mas 
isso mostra a dificuldade. Nós não estamos falando de 
valores absurdos. Não são bilhões, são alguns milhões 
aquilo de que nós estamos falando.

Portanto, mais uma vez, venho a esta tribuna, na 
minha condição de Senador por Minas Gerais, para aler-
tar que precisamos ter investimentos na infraestrutura, 
para evitar a dor dessas mortes que aconteceram no 
último fim de semana. Muitos delas poderiam ter sido 
evitadas, sim, se nossas rodovias fossem duplicadas. 
Muitas delas poderiam ter sido evitadas se as campa-
nhas de educação fossem permanentes, se tivéssemos 
a Polícia Rodoviária Federal mais bem equipada, se 
tivéssemos veículos com equipamentos de seguran-
ça, como é o caso do airbag, que foi um projeto de 
minha autoria e que já virou lei, mas que, por decisão 
do Contran, está sendo implantado gradativamente. A 
minha ideia era de que fosse implantado de maneira 
mais imediata, mas a definição foi de que necessitamos 
de quatro anos para a implantação total, em todos os 
carros brasileiros, já que o airbag salva vidas. 

Seguramente, algumas dessas mortes que acon-
teceram aqui – 142 mortes – poderiam não ter aconte-
cido se todos os carros já estivessem saindo de fábrica 
com o airbag, se todas as rodovias fossem duplicadas, 
se todas as rodovias tivessem Polícia Rodoviária Fe-
deral e se tivéssemos, realmente, a conscientização 
adequada.

Portanto, é uma somatória de esforços, uma 
somatória de medidas que pode levar o Brasil ao ín-
dice zero de acidentes fatais. Isso é um sonho? Não! 
Fui, recentemente, a um país onde havia cartazes e 
estava lá: “Zero acidentes é o nosso objetivo”. Portan-
to, isso é possível aqui no Brasil também, desde que 
haja esse desejo, desde que haja esse controle, esse 
policiamento. 

Aí, teremos um investimento adequado para, 
principalmente, termos uma vida salva, além dos be-
nefícios econômicos que acontecem juntamente com 
uma estrutura adequada, na medida em que a eco-
nomia, então, tem custos menores, com o transporte 
e tudo o mais fazendo com que o País possa almejar 
um crescimento de fato duradouro e definitivo, um País 
que vem crescendo, especialmente depois do Plano 
Real e da redemocratização brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) – 
Senador Eduardo Azeredo, V. Exª traz um tema muito 
importante nessa tarde de hoje. Não é uma questão 
de ser da situação ou da oposição, o fato é que se 
fazem necessários mais investimentos com relação 
à infraestrutura, para as estradas brasileiras, para o 
transporte, enfim, para portos, aeroportos e as nos-
sas estradas.

Aproveito para pedir a V. Exª o apoio a uma PEC 
da minha autoria, aqui no Senado, destinando 0,5% 
do PIB brasileiro para investimento em infraestrutu-
ra de transportes. Hoje, o Brasil investe em torno de 
0,2%. A nossa PEC pede para que sejam investidos, 
no mínimo, 0,5% do PIB brasileiro em infraestrutura 
de transportes, tanto em rodovias quanto em ferrovias, 
portos e aeroportos. 

Eu entendo que, realmente, isso se faz neces-
sário. Nós estamos discutindo, neste momento, o Or-
çamento para 2011. Então, vamos aproveitar para ver 
se colocamos mais investimentos nessa área, que é 
muito importante. 

Meus cumprimentos pelo seu pronunciamento.
Com a palavra, agora, o Senador Jefferson Praia, 

do PDT do Amazonas. 
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente, Senador Acir Gurgacz.

Neste momento, Sr. Presidente, quero compar-
tilhar com os Senadores e com as Senadoras aqui 
presentes minha participação ontem na abertura do 
XIII Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas 
(Sinaop). Fiz um breve pronunciamento que passo, nes-
te momento, a ler, para que todos possam perceber o 
trabalho que temos feito junto com várias instituições 
nessa área de obras públicas no nosso País. O encontro 
está ocorrendo, neste momento, em Porto Alegre.

Estar aqui hoje me faz particularmente realizado 
na missão que abracei como Parlamentar nacional e 
como representante do povo do Amazonas. Estou aqui 
entre companheiros de jornada, parceiros na luta diária 
e, por vezes, incompreendida, em favor da boa aplica-
ção dos recursos públicos nesse campo tão árduo e 
tão conflitivo como o das obras públicas.

Aqui compareço para trazer, por meio do registro 
dos sucessos e das dificuldades da minha atuação no 
Senado no campo que nos une, a mensagem de apoio 
e de incentivo à busca desse nosso objetivo comum, 
mensagem que não poderia faltar a uma coletividade 
que foi parceira de primeira hora de nossa atuação. 
Fizemos parceria com a Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas (Atricon), com o Instituto Bra-
sileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) e com 
seus destacados dirigentes, os quais homenageio, 

nas pessoas do Dr. Cezar Mota, do Dr. Pedro Paulo, 
do Dr. Pedro Jorge e também do Dr. André Mendes e 
da Drª Juliana, do Tribunal de Contas da União (TCU). 
Destaco a parceria por meio de órgãos de classe, que 
homenageio nas pessoas dos Presidentes do Conse-
lho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
(Confea), Dr. Marcos Túlio; do Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Crea) do Para-
ná, Dr. Álvaro Cabrini, bem como de suas destacadas 
assessoras, Drªs Príscila, Vivian e Neusa. Ressalto 
ainda a parceria com a Consultoria do Orçamento do 
Senado, na pessoa do Consultor Fernando Moutinho. 
Ressalto o desempenho da minha assessoria no Se-
nado, na pessoa da Assessora Lívia Sales.

Muitas vezes, critica-se o Parlamento como obs-
táculo, por ação ou por omissão, à boa gestão da coisa 
pública. Creio haver modestamente contribuído para 
desmentir essa crítica. Realizamos – e é o que trago 
aqui para os senhores e para as senhoras – um con-
junto de iniciativas no sentido de incorporar a mobili-
zação dos profissionais do controle dentro da dinâmica 
das decisões parlamentares, fazendo a nossa parte. 
Fizemos isso por meio de uma interação constante e 
intensa entre os profissionais dos órgãos de controle 
e nosso gabinete parlamentar, um pequeno grupo de-
dicado que funciona intensamente, sem maiores exi-
gências de formalização, e que, nos últimos dois anos, 
temos chamado carinhosamente de “nosso grupo de 
trabalho”. Dessa interação, saíram ideias, produtos, 
projetos e contatos.

Vou tomar a liberdade de listar os principais frutos 
desse trabalho, com a declarada intenção de mostrar 
que grandes avanços são possíveis se somarmos o 
potencial insubstituível de contribuição que cada ins-
tituição tem a oferecer em nossa causa comum. Acre-
dito, Sr. Presidente, que este é o caminho: a parceria 
entre as instituições.

Mas o que é possível fazer? O que foi feito? A 
primeira função do Parlamento é ser um fórum de dis-
cussão e de tomada de consciência sobre os proble-
mas nacionais. Nessa linha, tomamos várias medidas. 
O próprio funcionamento do nosso grupo de trabalho 
proporcionou uma interação muito grande entre as 
instituições, divulgando o assunto e as propostas a 
vários Tribunais de Contas de norte a sul do País. Mas 
as principais medidas são voltadas aos segmentos da 
sociedade diretamente envolvidos com as obras públi-
cas. A partir da constatação dos auditores, obtida no 
trabalho de campo de grande parte dos gestores nos 
Municípios, principalmente, de que há escasso conhe-
cimento de informações mínimas para bem conduzir 
uma obra pública, lançamos um pequeno roteiro de 
gestão de obras públicas na forma de folder de orien-
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tação. Esse material, de texto muito simples, exata-
mente para ser entendido pelo destinatário na ponta, 
foi distribuído a todos os Municípios brasileiros e está 
disponível na página da Internet das instituições, a do 
Ibraop e a do Crea do Paraná, bem como na minha 
página no Senado.

Além disso, notamos que experiências bem-su-
cedidas de ação integrada das obras públicas ficavam 
restritas aos seus promotores, e é preciso que elas 
sejam disseminadas para os demais agentes. Para 
isso, identificamos duas boas práticas nesse campo: 
a integração do Crea-Paraná e do Tribunal de Contas 
do Paraná no trabalho de fiscalização, compartilhando 
informações e dividindo tarefas dentro das respectivas 
jurisdições; e a aplicação pelo Tribunal de Contas do 
Paraná da obrigatoriedade da Orientação Técnica nº 
01/2006 do Ibraop sobre projeto básico para Estados 
e Municípios. Essas experiências foram relatadas de 
forma didática e receberam voto de aplauso do Plenário 
do Senado, para que fossem distribuídas a todos os 
Tribunais de Contas e aos Creas do Brasil. Com isso, 
todas as instituições que podem beneficiar-se desses 
exemplos souberam de sua existência e do endosso 
que a Casa Legislativa lhes atribuiu.

Ainda no campo da representação, promovemos, 
em 2009, um ciclo de audiências públicas para ouvir 
instituições de controle, de execução de obras e do se-
tor empresarial sobre padrões de preços referenciais 
de obras públicas, cuja regulação em lei pretendemos 
melhorar. Esses eventos trouxeram manancial muito 
rico de informações que, até hoje, beneficia o trabalho 
legislativo e o trabalho de fiscalização na matéria.

Mas o Legislativo também tem a função de le-
gislar, é claro. Muito há por fazer nesse campo, mas 
avançamos aí também um pouco. Apresentei ou rela-
tei vários projetos muito importantes na melhoria da 
gestão de obras públicas e no controle em geral. Entre 
esses projetos, está o Projeto de Lei nº 104, de 2010, 
que estabelece a utilização dos sistemas de preços 
(Sinapi e Sicro) como teto de referência do custo das 
obras públicas realizadas com recursos federais, tor-
nando permanente a regulação da matéria que, hoje, 
consta das Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDOs) e 
que tem de ser renovada com muito custo a cada ano; 
o Projeto de Lei nº 439, de 2009, que cria um cadastro 
unificado e informatizado de obras públicas realizadas 
com recursos federais, como indispensável ferramenta 
de gestão do investimento público – quanto a isso, fico 
feliz em dizer que essa medida já foi também incor-
porada a outros projetos, como o Projeto de Lei Com-
plementar nº 496, de 2009, que bem contribui para a 
criação de um grupo de trabalho no Executivo Federal 
para estudar as primeiras providências desse cadastro 

unificado; e a Proposta de Emenda à Constituição nº 39, 
de 2009, que estende a obrigatoriedade de elaboração 
de planos diretores a todos os Municípios, mesmo os 
de pequeno porte, fazendo com que o esforço de pla-
nejamento e de projeto sejam obrigatórios para aque-
les entes públicos que, exatamente por serem os mais 
frágeis, são os que mais necessitam desse esforço. Por 
fim, quero dizer que, hoje, atuo como Relator do Proje-
to de Lei nº 58, de 2008, que trata da participação do 
Sistema Confea/Creas no controle de obras públicas. 
É uma ideia válida, que, quando bem implementada, 
permitirá a soma de esforços de todas as entidades 
envolvidas no controle, com benefícios também para 
a própria fiscalização do exercício profissional.

Pouco divulgada, mas não menos importante, é a 
prerrogativa de fiscalização que tem o Legislativo. De 
nada adiantam as leis se não são cumpridas, e a linha 
de frente de verificação desse seu cumprimento na Ad-
ministração Pública tem de ser o próprio Parlamento. 
Nesse contexto, obras públicas são o exemplo por ex-
celência de um intenso trabalho legislativo de controle: 
todo ano, o TCU deve encaminhar ao Congresso uma 
relação de obras, caso existam, com indícios de irregu-
laridades graves. Ao decidir a alocação de recursos no 
Orçamento, o Congresso examina essas informações 
e, em caráter preventivo, pode recusar – e tem recu-
sado – a autorização para a execução orçamentária, 
física e financeira de obras cuja continuidade possa 
gerar prejuízos aos cofres públicos em razão de graves 
irregularidades nelas detectadas. Essa ação integra 
o que de melhor tem cada instituição: o TCU com a 
qualidade do seu exame técnico; o Congresso com a 
agilidade e a transparência da decisão orçamentária, 
que pode ser rápida a ponto de prevenir o prejuízo e 
que não está sujeita aos longos ritos processuais de 
um julgamento de contas ou judicial.

Esse mecanismo é tornado realidade pelas LDOs 
federais de cada ano. Tenho atuado de forma intensa 
no emendamento e na tramitação de cada LDO, de for-
ma a assegurar que esse controle permaneça inteiro, 
sem as desfigurações que são defendidas ano após 
ano por parte de interesses contrariados pelo bom uso 
do dinheiro público nas grandes obras.

Também na seara da fiscalização, fui autor de 
duas propostas no Senado, para que a instituição de-
senvolvesse estudos mais aprofundados e de maior 
fôlego sobre os índices e metodologias de orçamento 
de preços de obras públicas e sobre o macro plane-
jamento de investimentos de infraestrutura em outros 
países, ambos para subsidiar as próximas ações na 
matéria.

Meus caros companheiros de ideal, procurei trazer 
aos senhores e às senhoras não um rol de intenções 
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ou de promessas, mas um denso relato de medidas 
concretas. São ações que, por um lado, demonstram 
que é possível avançar e que, por outro lado, revelam 
que muito está por fazer, principalmente as mudanças 
legislativas, que, em nossas circunstâncias institucio-
nais, demandam longo tempo de tramitação e uma 
cuidadosa articulação de apoios.

Estar aqui, neste momento, é uma oportunidade 
ímpar de expandir o universo de pessoas e de insti-
tuições que podem participar desta luta e de somar 
apoios que são necessários para que o controle de 
obras públicas alcance um estágio institucionalizado, 
eficaz e irreversível.

Sr. Presidente, no próximo ano, eu me encami-
nharei para novas missões políticas, e estar aqui tam-
bém representa a reafirmação do meu compromisso 
de continuar com os senhores combatendo esse bom 
combate, que tanto nos preocupa e que tanta esperança 
nos traz como profissionais e como cidadãos.

Agradeço de coração, pelo trabalho, aos compa-
nheiros e às companheiras do Instituto Brasileiro de 
Auditoria de Obras Públicas (Ibraop), do Tribunal de 
Contas da União (TCU), dos Tribunais de Contas dos 
Estados, do Confea, dos Creas, do Crea-PR e também, 
é claro, do nosso Senado Federal.

Sr. Presidente, não fiz mais do que minha obri-
gação como representante do povo. Quero aqui, por-
tanto, finalizar, dizendo que este foi o pronunciamen-
to que fiz no XIII Simpósio Nacional de Auditoria de 
Obras Públicas (Sinaop), de cuja abertura tive a honra 
de participar.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 

– Muito bem, Senador Jefferson Praia. Meus cumpri-
mentos pelo seu pronunciamento. 

Recebo aqui: “Comunico a V. Exª que o Sr. Rai-
mundo Colombo usará da palavra por delegação da 
Liderança do Bloco Parlamentar da Minoria na sessão 
do dia de hoje”.

Concedo a palavra ao nobre Senador Raimundo 
Colombo, do Democratas de Santa Catarina.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) –Sr. Presidente, 
gostaria de cumprimentar V. Exª e todos os Srs. Se-
nadores e as Srªs Senadoras. É uma alegria enorme 
estar outra vez aqui, já que me licenciei em julho para 
concorrer ao cargo de Governador de Santa Catarina. 
Por essa razão, tirei minha licença, Senador Jayme, por 
125 dias. Hoje, estou retornando a esta Casa, com o 
maior orgulho, e ao convívio dos companheiros.

Evidentemente, invade-me o coração uma emo-
ção forte de estar aqui de volta, completada a minha 
missão, mas quero fazer um registro de lamento por 

não mais contar aqui com a presença do Senador e 
amigo Romeu Tuma. Aprendi, nesses anos de convi-
vência aqui, a admirar profundamente sua bondade, 
sua gentileza, sua educação, seus ensinamentos. Foi 
uma das pessoas que me marcaram, exatamente pela 
familiaridade, pela franqueza, pelo espírito de colabo-
ração, pela bondade mesmo. Eu queria fazer esse re-
gistro. Uma pessoa como Romeu Tuma marcou a vida 
de todos os que com ele conviveram, tenho certeza. 
Quero aqui dar meu testemunho pessoal de admira-
ção, de respeito e também de lamento por não tê-lo 
mais aqui entre nós. Mas, por tudo que ele fez, pela 
pessoa que foi, pela bondade que sempre teve, tenho 
a certeza de que Deus o guarda em lugar de muito 
destaque. Faço aqui esse registro de admiração e de 
respeito muito grande.

Quero também dizer da minha admiração por 
uma pessoa que desempenhou, nesse período, um 
trabalho no Senado, a Senadora Níura Demarchi. S. 
Exª é a 2ª Suplente, mas o Senador Casildo Malda-
ner, em um gesto de ação política competente, de es-
pírito aberto de parceria, de solidariedade, de apoio 
e de compreensão, deu à Senadora a oportunidade 
de, nesses quatro meses, desenvolver sua ação, jun-
to com o Senador Neuto De Conto, que cumprimento, 
e com a Senadora Ideli, na representação de Santa 
Catarina. Pelos depoimentos que recebi de todos os 
Senadores – há pouco, o Senador Antonio Carlos Jú-
nior falava da surpresa agradável pelo desempenho, 
pelo empenho e pela luta da Senadora Níura –, fico 
muito feliz como catarinense.

Volto exatamente com esse sentimento de dever 
cumprido. Uma eleição é sempre o maior dos ensina-
mentos, é a melhor oportunidade de aprendizado e 
da mais forte convivência com as pessoas. E foi assim 
que desenvolvemos nossa missão eleitoral, junto com 
um grupo de companheiros: o companheiro Eduardo 
Moreira, que foi candidato a vice-governador; o com-
panheiro Luiz Henrique da Silveira, nosso ex-gover-
nador, grande líder de Santa Catarina, que se elegeu 
Senador e que, a partir de 1º de fevereiro, estará nes-
ta Casa, trazendo sua sabedoria, sua liderança, sua 
influência, sua coragem; o Senador Paulo Bauer, que 
também se elegeu. Fizemos juntos essa caminhada 
extraordinária, sempre acompanhados do Senador 
Neuto De Conto.

Levamos a toda a população catarinense nossos 
sonhos, nossos ideais, nossa vontade de contribuir 
com o futuro do nosso Estado, dando, cada vez mais, 
a todos nós o orgulho de sermos catarinenses, de vi-
vermos nesse Estado maravilhoso e extraordinário, de 
um povo bom, trabalhador, exemplar, que acredita na 
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democracia, nos valores da sociedade, na ação polí-
tica, participando dela com energia.

Toda eleição é um extraordinário aprendizado, 
uma oportunidade maravilhosa. Definimos nossa men-
sagem de campanha assim: as pessoas em primeiro 
lugar. É exatamente esta a nossa linha: a aproxima-
ção do Estado com as pessoas, a transparência das 
ações, a luta comum, para que possamos fazer mais, 
fazer melhor, fazer certo em favor das pessoas. Sinto 
que está cada vez mais distante a classe política do 
dia a dia das pessoas; cada vez mais, está longe o Es-
tado das pessoas que mais precisam dele, que são os 
mais pobres. Digo até que estão de costas para esse 
segmento da nossa sociedade. A eleição mostra isso 
com uma clareza enorme.

A eleição é a grande oportunidade de fazermos 
essas mudanças que são necessárias, que para mim 
são muito claras e que fazem parte do dia a dia. Há uma 
necessidade de avaliarmos exatamente este momento 
e esta oportunidade que temos. É exatamente isto que 
queremos desenvolver nos desafios que teremos no 
Governo de Santa Catarina: aproximar o Estado das 
pessoas, trabalhar pelos mais pobres, produzir ações e 
resultados que melhorem a vida das pessoas, sobretudo 
em áreas que são claras e definidas. Por exemplo, há 
o problema da saúde, que tem várias faces, mas que, 
no fundo, tem a face do sofrimento das pessoas que 
precisam da saúde pública; a questão da segurança, 
cada vez mais grave, cada vez mais desafiadora, cada 
vez mais complexa; o problema da infraestrutura.

Estamos terminando as avaliações do feriado, e 
aí se vê a carência, o número de acidentes e de mor-
tes em todo o Brasil, inclusive em Santa Catarina, com 
dados terríveis. E aí vamos vendo a ineficiência do 
Estado, a falta de resultados, as ações que precisam 
ser desenvolvidas. É exatamente esse o processo de 
união que temos de ter.

Aqui, faço uma ponderação de respeito em rela-
ção à Presidente eleita. Embora, na disputa eleitoral, 
estivéssemos em campos opostos, este é meu desejo 
claro: de sucesso, de êxito, de que tudo aconteça pelo 
bem. Darei meu apoio em todas as ações institucionais 
que forem necessárias. Nunca vi briga política construir 
hospital e ponte, fazer escolas e estradas; pelo con-
trário, vi isso atrapalhar, prejudicar. Meu sentimento e 
meu coração não seguem esse sentido. Pelo contrário, 
quero buscar a convivência, a soma dos esforços, a 
ação comum. No fundo, a briga política e o contraditó-
rio das ideias fazem parte do processo, sobretudo, no 
Parlamento. Ser oposição é tão nobre, tão necessário 
e tão fundamental quanto ser governo. As duas posi-
ções são indispensáveis à sociedade. O contraponto 

aperfeiçoa, dá mais transparência, melhora o resultado 
e deve ser exercido por todos nós.

Por isso, quero aqui cumprimentar a Presidente 
eleita, Dilma Rousseff, desejar a ela todo sucesso e 
declarar, de forma clara, meu desejo de convivência 
e de soma de esforços, para fazermos o melhor pelo 
povo de Santa Catarina e pelo povo brasileiro.

Com muita alegria e honra, ouço aqui o Senador 
Neuto De Conto, meu conterrâneo e amigo, que é uma 
pessoa muito importante. Para mim, é uma alegria sua 
presença aqui, no meu dia de retorno ao Senado.

O Sr. Neuto De Conto (PMDB – SC) – Eminen-
te Senador Raimundo Colombo, essa foi uma jorna-
da cívica memorável. Corremos os quatro ventos do 
Estado, foram visitados todos os Municípios, todas as 
comunidades, com uma proposta clara, aberta. É um 
Estado que já se descentralizou no Governo de Luiz 
Henrique e no de Pavan, um Estado que já está próximo 
do povo pela descentralização. Agora, com a proposta 
de colocar as pessoas em primeiro lugar, sem dúvida 
alguma, teremos a oportunidade, por meio do maior 
patrimônio que temos, que é o ser humano, de conduzir 
Santa Catarina ao crescimento, ao desenvolvimento, 
ao bem-estar social. As intenções de V. Exª, seja na 
caminhada eleitoral, seja no programa de governo, seja 
pelo que está no seu íntimo, na sua história de vida, 
no seu passado de lutas e na sua demonstração nas 
administrações, seja como parlamentar ou como exe-
cutivo no Município de Lages, têm dado demonstração 
de esperança e de fé e a certeza do grande governo 
que fará e do salto de qualidade que Santa Catarina 
terá. Eu o aplaudo, eu o homenageio e o cumprimen-
to. Estarei presente em tudo aquilo que for necessário, 
para que a sociedade esteja em primeiro lugar e para 
que o Estado de Santa Catarina continue galgando 
todos os espaços a ele reservados. Parabéns!

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – 
Obrigado, Senador Neuto De Conto. Que honra e que 
alegria para mim receber seu pronunciamento! Eu o 
agrego ao meu pronunciamento. Peço que seja co-
locado integralmente no meu pronunciamento. Fico 
muito honrado com seu aparte. Sou um admirador 
seu. Como responsáveis por Santa Catarina, temos 
grandes lutas.

Eu gostaria muito de ouvir o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, nosso Líder, agradecendo-lhe pelo 
gesto de poder falar em nome da Liderança. Depois, 
concederei apartes ao Senador Eduardo Suplicy, ao 
Senador Jayme e à Senadora Rosalba, pela ordem.

Senador Antonio Carlos, por favor, tem V. Exª o 
aparte.

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Se-
nador Raimundo Colombo, Governador eleito de Santa 
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Catarina, foi extraordinária a performance de V. Exª, 
assim como também a da Senadora Rosalba Ciarlini, 
no Rio Grande do Norte. Foram duas vitórias que nos 
deram bastante alegria. Nós torcemos muito para que 
isso acontecesse, para que o Democratas se firmasse 
mais ainda no cenário nacional. Essas duas vitórias fo-
ram de extrema importância, até porque, em ambos os 
Estados, houve uma campanha violenta do Presidente 
da República no sentido de beneficiar o lado oposto. 
E, mesmo contra a orientação, digamos, do Presiden-
te da República, V. Exª teve uma vitória brilhante no 
primeiro turno, assim como a Senadora Rosalba. Isso 
nos deu bastante alegria, a nós do Democratas. Eu já 
havia dito isso em discurso, mas agora, pessoalmente, 
homenageio V. Exª e a Senadora Rosalba pelas belas 
vitórias que V. Exªs nos proporcionaram nessa eleição, 
com duas vitórias brilhantes no primeiro turno. Senador 
Raimundo Colombo, receba a nossa homenagem, a 
homenagem da Bancada, extensiva também à Sena-
dora Rosalba Ciarlini.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – 
Agradeço V. Exª, um líder especial, de referência, e 
um amigo pessoal muito querido. Agradeço as suas 
palavras e fico muito honrado.

Senador Jayme Campos, por favor.
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Eminente 

Senador, amigo particular, Raimundo Colombo, quero, 
nesta oportunidade, dizer da minha alegria e do meu 
contentamento de vê-lo eleito Governador de Santa 
Catarina. Tive o privilégio de participar do lançamento 
da sua candidatura em Florianópolis.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – 
Isso.

O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – E ali senti 
que sua candidatura tinha cheiro de povo. E o que tem 
cheiro de povo, com certeza, vai vencer as eleições. 
Não tenho dúvida alguma de que V. Exª será um ex-
traordinário Governador, na medida em que tem uma 
experiência vasta na área do Executivo, por ter sido 
Prefeito da sua cidade por vários mandatos. Desta feita, 
é uma oportunidade ímpar de o Estado de Santa Ca-
tarina ter um Governador que tem compromisso com 
a sociedade e, sobretudo, com os menos afortunados. 
Prestei muito bem atenção no seu discurso e vi que 
V. Exª é conhecedor profundo das necessidades pre-
mentes daquele Estado. No campo da saúde, deu a 
entender, naquela oportunidade, que V. Exª quer fazer 
um trabalho para dar aos menos afortunados o direito 
de ter acesso à saúde pública de boa qualidade na-
quele Estado. V. Exª, com quem tive a oportunidade de 
aqui conviver nesses quatro anos, é um homem com 
uma trajetória invejável. Tenho certeza absoluta de que 
V. Exª, no cargo de Governador, poderá, na oportuni-

dade, após a posse, fazer um trabalho que mostre ao 
Brasil que os democratas terão um governador do seu 
quilate, da sua estirpe, como certamente também da 
Senadora Rosalba Ciarlini. Portanto, quero dizer que o 
Estado de Santa Catarina tem mais um Senador, que 
é o Senador Jayme Campos, que vai estar aqui ao seu 
lado, defendendo os interesses daquele Estado pujante, 
daquele Estado que, com certeza, todos nós brasilei-
ros temos orgulho de ver, com aquele povo valoroso, 
trabalhador. E espero que V. Exª seja também um dos 
grandes maestros da reconstrução do nosso Partido 
no Brasil, até porque V. Exª é um partidário que, na sua 
história nesta Casa, que eu acompanhei, sempre es-
teve firme. É um político honesto, um político que tem 
convicções. E é isto o que nós queremos: um homem 
honrado, um homem que possa fazer escola naquele 
Estado, através de um governo moderno, que traga 
avanços sociais e, acima de tudo, que demonstre que 
é possível fazer muito em prol da sua gente. De ma-
neira que não só quero cumprimentá-lo, mas, acima 
de tudo, dizer que V. Exª me chamou muito a atenção 
quando chegou aqui, no início do seu discurso, e falou 
do velho e querido amigo Senador Romeu Tuma, por 
quem todos nós tínhamos o maior apreço e carinho. 
V. Exª, chegando a esta Casa, lembrou o nome desse 
valoroso exemplo de homem público que foi o Sena-
dor Romeu Tuma. Todos nós, com certeza, sentimos 
muito a sua falta, pelo seu equilíbrio e, acima de tudo, 
sua orientação. Eu particularmente, mais novo, ao 
chegar a esta Casa, sempre tomei com ele algumas 
informações, e ele me dava alguns conselhos. Nesse 
caso, particularmente, eu quero também me associar 
ao senhor, quando presta homenagem ao valoroso Se-
nador Romeu Tuma. Portanto, Senador, companheiro, 
Governador Raimundo Colombo, V. Exª tem aqui os 
cumprimentos não só do Senador Jayme Campos, mas 
do povo do Mato Grosso. E quero aqui me colocar à 
sua disposição no que se fizer necessário. O Senador 
Jayme Campos é seu companheiro nesta Casa e será 
também um representante do Estado de Santa Catari-
na. Parabéns! Um abraço! E que Deus abençoe V. Exª 
nessa nova missão que tem, de ser um grande gestor 
público em favor do povo de Santa Catarina.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – 
Muito obrigado, Senador e amigo Jayme Campos. Fico 
muito honrado, orgulhoso e feliz com o seu pronuncia-
mento. Quero recebê-lo lá em Santa Catarina, se Deus 
quiser. O senhor, que já foi Governador do Mato Gros-
so, voltará sempre que quiser, tenho certeza, porque 
prestígio e força eleitoral tem, não é? Mas fico muito 
feliz. Obrigado e conte sempre conosco.

Ouço agora a Senadora Rosalba Ciarlini, eleita 
Governadora do Rio Grande do Norte, um exemplo 
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para nós. Coube a nós dois a representação do nos-
so Partido. Mas vamos crescer, se Deus quiser, com 
a força e com o trabalho de todos os companheiros, 
como o Senador Jayme Campos e o Senador Anto-
nio Carlos Júnior, que são pessoas extraordinárias e 
líderes fortes.

Ouço V. Exª.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Senador, 

Governador agora eleito, eu gostaria de parabenizá-
lo e dizer o quanto fiquei feliz com o resultado em 
primeiro turno, com a nossa vitória no primeiro turno. 
Vibrei mais ainda quando soube que V. Exª também 
tinha sido eleito logo no primeiro turno, porque come-
çamos juntos.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – É 
verdade. 

A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – A nossa 
história, as nossas trajetórias são parecidas. Somos 
de Estados pequenos: V. Exª de um Estado pequeno 
do Sul, e eu, de um do Nordeste. Ambos tínhamos 
sido Prefeitos das nossas cidades; eu Prefeita três 
vezes, e o senhor também Prefeito lá em Lages, com 
administrações que marcaram, porque conseguimos 
fazer transformações, fazer mudanças, ajudar aquelas 
cidades a se desenvolverem e realmente terem uma 
vida melhor. Depois, Senadores da República, e agora 
eleitos Governadores, V. Exª e eu. São dois Estados 
que têm características parecidas: a vocação para 
o turismo, um povo trabalhador, um povo dedicado. 
Claro que, no Nordeste, as coisas são mais difíceis. 
Eu pego um Estado com uma situação muito precá-
ria, com muitas deficiências na saúde, na educação. 
Estamos enfrentando uma situação muito preocupan-
te na educação, e também na segurança. Mas tenho 
certeza de que vamos estar de mãos dadas, vamos 
estar voltados, como sempre estivemos, para o inte-
resse maior que é servir a população e cumprir com a 
palavra que empenhamos em praça pública. Desejo 
ao Governador Raimundo Colombo todo sucesso, e te-
nho certeza de que vai conseguir. V. Exª é uma pessoa 
que demonstrou, durante todo esse período em que 
estivemos aqui convivendo, uma sensibilidade muito 
grande, uma preocupação ainda maior com o social, 
uma pessoa que gosta de ouvir, que recebe de todos 
os que estão ao seu lado as ideias, as sugestões. Que 
V. Exª seja sempre assim com o povo, porque ninguém 
melhor do que o povo para nos dizer as carências, as 
necessidades e o que deseja que o Governador Rai-
mundo Colombo faça pelo seu Estado. Eu desejo toda 
sorte, todo sucesso. Sei que estaremos juntos para en-
frentar essa situação de muita dificuldade, esse gran-
de desafio que está diante dos Governadores eleitos. 
Nós fomos uma prova de resistência, e a população 

realmente nos escolheu para que pudéssemos fazer 
mudanças e transformações. Que Deus o abençoe, o 
ilumine e lhe dê muita sabedoria, porque todo o Bra-
sil tem um carinho muito especial por Santa Catarina. 
Tenho certeza de que o seu trabalho vai fazer aquele 
povo mais feliz.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – 
Muito obrigado, Senadora e Governadora eleita do Rio 
Grande do Norte, Rosalba Ciarlini. 

Eu acompanhei a sua eleição, mas eu tinha cer-
teza do resultado já há muito tempo, ao conviver com a 
senhora, saber da sua sensibilidade, das informações 
que a gente tinha desde a Prefeitura de Mossoró, do 
sucesso, do desempenho que V. Exª teve na admi-
nistração, do sucesso na eleição do Senado. Nesse 
processo todo de convivência, eu fui conhecendo-a, 
admirando-a, e tinha certeza absoluta do resultado. 
Nunca me preocupei. Eu dizia: “Ela vai ganhar, e vai 
ganhar no primeiro turno, porque está na hora certa, é 
uma pessoa competente, qualificada, preparada”. Que 
bom que esse resultado veio!

Saúdo e cumprimento o povo do Rio Grande do 
Norte pela escolha. Tenho certeza do resultado do 
seu Governo, do sucesso do seu Governo, do desen-
volvimento que o Rio Grande do Norte vai ter neste 
período.

Por isso, eu cumprimento V. Exª. Vamos trabalhar 
muito juntos, somando forças e trocando experiências. 
Agradeço a V. Exª.

Consulto o Senador Eduardo Suplicy se deseja 
fazer o aparte. (Pausa.)

Concedo o aparte a V. Exª, agradecendo-o pela 
oportunidade.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-
zado Senador Raimundo Colombo, claro que, em San-
ta Catarina, todos nós do PT estávamos envolvidos 
e apoiando a nossa Senadora querida Ideli Salvatti. 
Mas é do processo democrático enfrentar os oposi-
tores. Quero transmitir a V. Exª os cumprimentos por 
sua atuação aqui no Senado Federal e pela maneira 
como conseguiu conquistar os votos dos eleitores de 
Santa Catarina e desejar-lhe sucesso em sua gestão 
como Governador. Cumprimento V. Exª pela maneira 
como cumprimentou a Presidente eleita Dilma Rous-
seff e a forma como deseja contribuir para, de forma 
harmônica, poder resolver os problemas principais de 
Santa Catarina. Santa Catarina tem um dos melhores 
índices de desenvolvimento humano do Brasil. Ainda 
num dos pronunciamentos da Senadora Níura Demar-
chi, tive oportunidade de comentar, porque haviam 
sido justamente publicados indicadores de excelência 
de Santa Catarina, sobretudo na área de educação, 
mas também nos demais indicadores que compõem 
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o Índice de Desenvolvimento Humano, como a expec-
tativa de vida ao nascer, a mortalidade infantil, o grau 
de alfabetização e o próprio PIB per capita, que são 
aqueles indicadores que compõem o IDH. Mas ainda 
há muito por fazer, e V. Exª certamente vai contribuir 
para que isso aconteça. Sou o próximo orador inscrito 
e gostaria até de falar uma palavra a respeito de uma 
importante experiência que se desenvolve no ramo 
dos projetos sociais, o Banco Palmas, de Fortaleza, 
que passou a espalhar pelos demais Estados experi-
ências muito positivas de microcrédito. Foi em Santa 
Catarina, aliás, que eu, há cerca de dois anos, estive, 
a convite do Governador Luiz Henrique, participando 
de um simpósio com o Prof. Muhammad Yunus, em 
que ele expôs sobre o microcrédito e eu expus sobre 
a Renda Básica de Cidadania. Lá estava também jus-
tamente João Joaquim de Melo, do Banco Palmas, 
falando dessa experiência que agora se espalha tam-
bém pelo Município de São Paulo. E a reportagem de 
O Globo, hoje, fala de como se desenvolverá também 
no Município do Rio de Janeiro. Quem sabe possa V. 
Exª também absorver experiências nessa área, pois 
aqui está um exemplo inovador e muito significativo. 
Conforme tivemos aqui a oportunidade de conviver, de 
dialogar, e conforme V. Exª teve a oportunidade de co-
nhecer meu pensamento sobre a lei que instituiu, por 
etapas, a critério do Poder Executivo, a Renda Básica 
de Cidadania, quero lhe transmitir, Senador e agora 
Governador eleito Raimundo Colombo, que, se Santa 
Catarina desejar caminhar na direção de uma experi-
ência pioneira da Renda Básica de Cidadania – estou 
estimulando Prefeitos e Governadores a fazer o mesmo 
–, quero me colocar à disposição para ajudar Santa 
Catarina e V. Exª nessa direção. Na próxima semana, 
atenderei a um convite do Governo do Sudão para, 
junto a uma reunião de ministros de desenvolvimento 
social da África, em Cartum, explicar a perspectiva da 
renda básica e a experiência brasileira de transferência 
de renda, como o Bolsa Família, até que um dia che-
guemos à Renda Básica de Cidadania. Disponho-me 
também a falar sobre isso em Santa Catarina quando 
a população de Santa Catarina o desejar. Desejo boa 
sorte e sucesso para o Governo que V. Exª vai levar 
adiante, ainda que, com muito carinho, estivesse eu 
torcendo para a Senadora Ideli Salvatti. Mas a demo-
cracia faz com que nós nem sempre ganhemos. Ga-
nhamos ali no Governo Federal, mas não em Santa 
Catarina, e, no meu próprio Estado, o Senador Aloizio 
Mercadante ficou a 0,7% de disputar com o Governador 
eleito Geraldo Alckmin o segundo turno. Mas teremos 
pela frente novas oportunidades. Meus cumprimentos 
e boa sorte.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – 
Obrigado, Senador Eduardo Suplicy. É uma honra ter 
o seu aparte, que incorporo ao meu pronunciamento; 
fico muito feliz e agradeço as suas palavras. Agradeço 
a oportunidade de discutir com o senhor, de conhe-
cer mais profundamente, de evoluir. E estou aberto 
para isto, para a prática de oferecer o microcrédito, 
de oferecer as oportunidades de ascensão social, de 
desenvolvimento.

Sobre algumas coisas, já temos as nossas con-
vicções, mas vou procurá-lo em seguida, e certamente 
depois, para aprofundarmos isso. É uma bela oportu-
nidade. Eu acho que nós temos que ajudar os peque-
nos. Essa é a ação.

Quando fui Prefeito da minha cidade, nós desen-
volvemos um projeto de excelente resultado, onde a 
prefeitura pagava o juro das pequenas operações de 
crédito como forma de estimular o pequeno. Porque, 
às vezes, a gente oferece tanto e tudo para as gran-
des corporações, que têm toda uma estrutura de su-
porte para acessar as oportunidades de governo, e 
muito pouco àqueles que estão começando, que são 
exatamente os que mais precisam. Então, essa é a 
minha filosofia.

Eu conheço o seu trabalho, conheço as suas lu-
tas, conheço as suas conquistas, e as parabenizo e 
as reconheço. Certamente, será uma grande oportuni-
dade para mim. Vou procurá-lo em seguida para que a 
gente possa aprofundar essa questão. Agradeço essa 
oportunidade e o cumprimento também pelo trabalho 
e também pelo nosso time, o Santos. Temos a mesma 
torcida, e isso, certamente, nos traz simpatia e nos 
aproxima. Obrigado.

Oportunizo agora, Sr. Presidente, para finali-
zar, com muita alegria e amizade, o Senador Adelmir 
Santana.

O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – Senador 
Raimundo Colombo, os meus parabéns pelo sucesso 
eleitoral.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – 
Obrigado.

O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – Eu fui um 
daqueles que compareci ao lançamento da candida-
tura de V. Exª lá em Santa Catarina. E já naquele dia 
percebia-se o entusiasmo não apenas daqueles que 
formavam as fileiras do Democratas, mas também de 
outros partidos que, já naquela oportunidade, procu-
ravam se associar a essa coligação vitoriosa. Eu para-
benizo V. Exª pelo sucesso eleitoral. Quero lhe desejar, 
sinceramente, um governo excelente, pela experiência 
que traz do municipalismo, de uma cidade do interior, 
a valorização dos pequenos, como bem V. Exª colocou 
agora. É um Estado extremamente empreendedor e 

NOVEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL380



50630 Quarta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2010

que tem uma economia também basicamente centrada 
nos pequenos empreendimentos, nas pequenas em-
presas, as micro e pequenas empresas brasileiras. E 
estou certo de que, com uma experiência que o senhor 
tem da Prefeitura do seu Município; com a vivência de 
ter estado aqui conosco lutando na época pela Lei Ge-
ral da Micro e Pequena Empresa; pelos acréscimos, 
pelas reformulações que fizemos nessa lei em 2007, 
2008 e 2009, o senhor saberá valorizar esses peque-
nos empreendimentos naquele Estado, e certamente 
tratá-los diferentemente do tratamento dado às gran-
des empresas. Isso não apenas na questão do micro-
crédito, mas na questão burocrática e da simplificação 
em todos os sentidos. Tenho confiança no sucesso de 
V. Exª no Governo de Santa Catarina, e o seu suces-
so significará certamente o sucesso dos democratas, 
que depositam no Governo de V. Exª a esperança da 
reconstrução partidária, não apenas naquele Estado, 
que se saiu muitíssimo bem – ganhou a eleição para 
o Governo, os dois Senadores e formando uma boa 
Bancada –, mas também como uma amostragem da 
forma democrática e liberal de se governar um Estado, 
que pode, certamente, servir de exemplo, no futuro, 
para as outras unidades do País. Meus parabéns a V. 
Exª. Quero lhe desejar sinceramente sucesso e que 
tenha um governo profícuo e de boas realizações, num 
Estado que carece naturalmente de uma ação voltada 
para os empreendedores, notadamente os pequenos, 
os micro e pequenos empresários, que tão bem se com-
portam naquele Estado e representam um percentual 
extremamente elevado na economia estadual. Meus 
parabéns a V. Exª e sucesso no seu Governo.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – 
Muito obrigado, Senador Adelmir Santana. Como é 
bom ouvi-lo!

Aproveito para registrar aqui a presença do com-
panheiro e amigo, Presidente do PMDB de Santa Ca-
tarina, Deputado João Matos, como também registro 
a presença do Prefeito de Salete, Juares de Andrade, 
e do ex-Ministro Hugo Napoleão. Que alegria revê-lo! 
A todos os catarinenses que estão aqui, muito obri-
gado.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Desculpe porque me estendi um pouco no tem-

po.
Um abraço. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 

– Receba também os nossos cumprimentos, Sena-
dor Raimundo Colombo, pela sua atuação aqui no 
Senado e, principalmente, por sua eleição em Santa 
Catarina. Tenha sucesso nessa nova missão como 
político brasileiro.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Presi-
dente Acir Gurgacz. 

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Senador Sérgio Zambiasi.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Sem re-
visão do orador.) – Presidente Acir Gurgacz, também 
estendo os nossos cumprimentos ao Senador Colom-
bo, nosso vizinho em Santa Catarina, e aproveito para 
solicitar a minha inscrição para uma comunicação pela 
Liderança do PTB, cuja autorização já deve estar em 
suas mãos. 

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy, do PT 
de São Paulo. Na sequência, V. Exª terá o uso da pa-
lavra. 

Fica prorrogada a sessão por mais uma hora.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Senador Acir Gurgacz, Srªs Senadoras 
e Srs. Senadores, encaminho à Mesa, nos termos do 
art. 40, a necessária autorização para desempenhar 
missão no exterior como representante do Senado 
Federal, a convite do Governo do Sudão, para partici-
par da Conferência dos Ministros de Desenvolvimen-
to Social dos Países Africanos, em Cartum. Anexo a 
cópia da carta enviada pelo Embaixador da República 
do Sudão nos seguintes termos: 

Ao Ilmo. Sr. Presidente do Senado Fede-
ral, Senador José Sarney 

A Embaixada da República do Sudão 
cumprimenta atenciosamente o (...) Sr. Presi-
dente do Senado Federal, (...) José Sarney, e 
tem a honra de lhe informar que o Governo do 
Sudão junto com o Ministério da Previdência 
Social do Sudão organizarão uma conferência 
dos Ministros de Desenvolvimento Social dos 
países Africanos, que acontecerá em Karthum 
(Capital do Sudão), entre os dias 21 e 25 de 
novembro de 2010, e vimos através desta so-
licitar a sua autorização de permitir que o Ilmo. 
Sr. Senador Eduardo Suplicy poderá participar 
desta conferência como especialista e pales-
trante no assunto da luta contra a pobreza e 
a fome, e apresentar a experiência brasileira 
neste aspecto, com título “Programa de trans-
ferência de renda e a perspectiva de renda 
como um direito incondicional para toda a po-
pulação”. Informamo-lhes que o convite veio 
através da sua apresentação e participação 
anterior em seminário semelhante que acon-
teceu na África e por solicitação dos membros 
participantes.
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Os Organizadores da conferência infor-
mam que vão ser responsáveis pelas despe-
sas das passagens aéreas, estada no hotel, 
alimentação e transporte. [Portanto, não haverá 
ônus para o Senado.]

“A Embaixada solicita gentilmente nos 
informar com urgência devido ao curto tempo 
a confirmação da sua participação para provi-
denciar a documentação necessária e informar 
os organizadores da sua participação. 

No aguardo de um breve retorno agra-
decemos a sua atenção.”

Assim, autorizando o Presidente José Sarney que 
eu possa representar ali o Senado Federal, eu quero 
confirmar a minha aceitação e participação, pois muito 
me honra poder falar para todos os ministros da área 
social dos países africanos sobre a Renda Básica de 
Cidadania. Considero a Renda Básica de Cidadania 
um instrumento muito importante para a erradicação 
da pobreza, assim como as formas cooperativas de 
produção, o microcrédito, a expansão das boas opor-
tunidades de educação para todos os jovens, todos os 
meninos e meninas, e também para os adultos que não 
tiveram oportunidade quando crianças, assim como o 
orçamento participativo e a expansão da universaliza-
ção do atendimento de saúde à população. 

Dentre as experiências positivas que temos tido 
no Brasil e no exterior, estão justamente aquelas de 
microcrédito e, hoje, O Globo, no suplemento Razão 
Social, traz como matéria de capa uma entrevista com 
João Joaquim de Melo, fundador do Banco Palmas, 
em Fortaleza, que tive a oportunidade de visitar, bem 
como de dialogar inúmeras vezes com João Joaquim 
de Melo, inclusive em ocasiões em que ele veio fazer 
palestras na Escola de Administração de Empresas de 
São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. Ainda na se-
mana passada, conversei com João Joaquim de Melo 
a respeito da sua experiência e, como essa entrevista 
é altamente ilustrativa de seu trabalho, eu aqui quero 
registrá-la, Presidente Acir Gurgacz:

O GLOBO: Como surgiu a ideia de im-
plantar um banco comunitário na Cidade de 
Deus [no Rio de Janeiro]? 

JOÃO JOAQUIM DE MELO: Ano passa-
do a prefeitura do Rio entrou em contato co-
nosco porque queria conhecer a experiência 
do Banco Palmas para replicá-la em algumas 
comunidades na cidade. Uma equipe veio à 
Fortaleza e mostramos como funcionava. Eles 
gostaram e nos pediram para fazer um projeto. 
Agora estamos na fase de assinar um acordo 
de cooperação entre o Instituto Palmas, que é 

o “braço” do Banco que capacita equipes para 
implantar bancos comunitários

O GLOBO: Que produtos serão ofere-
cidos? 

JOÃO JOAQUIM DE MELO: Uma linha 
de crédito para abrir negócios. Uma outra para 
consumo e o que chamamos de corresponden-
te bancário, um serviço oferecido pelo banco 
para que moradores paguem suas contas. Te-
mos este serviço também no Banco Palmas e 
a ideia é que o dinheiro gasto com as contas 
permaneça circulando no bairro. No primeiro 
ano, a previsão é de 800 beneficiados.

O GLOBO: Quando o banco começa a 
funcionar?

JOÃO JOAQUIM DE MELO: A implan-
tação começa em janeiro.

O GLOBO: Como foi o primeiro contato 
do senhor com as comunidades pobres?”

É a seguinte a resposta de João Joaquim de Melo, 
que, inclusive, no ano anterior, recebeu também outro 
prêmio muito importante da revista que tem sido pio-
neira em falar dos transformadores no Brasil:

JOÃO JOAQUIM DE MELO: Em 1978, 
morando em Belém, entrei para o seminário e 
tive contato pela primeira vez com a Teologia da 
Libertação. As ideias ficaram na minha cabeça 
até que, nos anos 80, o cardeal pediu-me para 
ir morar em uma favela e trabalhar com cata-
dores, em um lixão. Vi, ali, uma oportunidade 
de aplicar tudo que tinha aprendido sobre os 
conceitos disseminados por Leonardo Boff [o 
teólogo da libertação]. Fiquei lá oito meses e 
vi a luta das pessoas pelo saneamento, pela 
água, pela organização da associação de mo-
radores. Foi uma experiência transformadora. 
Decidi, ali, não me ordenar padre, pois não 
queria ficar preso dentro da igreja. Entendi 
com esta experiência que o pobre não precisa 
de caridade, mas de oportunidade. Em 1988 
terminei os estudos e fui para Fortaleza, onde 
me estabeleci no Conjunto Palmeiras, uma 
outra comunidade paupérrima. Lá organizei 
vários mutirões comunitários para urbanizar 
o bairro.

O GLOBO: E como surgiu a ideia do 
Banco Palmas?

JOÃO JOAQUIM DE MELO: Em 1997, 
quando o bairro já estava urbanizado, com 
luz, telefone, água etc., comecei a observar 
que os moradores estavam vendendo suas 
casas e indo morar em favelas vizinhas bem 
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pobres, porque não tinham dinheiro par pagar 
as contas. Foi então que resolvi, junto com a 
associação de moradores, fazer uma pesqui-
sa para saber quanto, onde e em quê os ha-
bitantes gastavam seu dinheiro. O resultado 
surpreendeu: as cerca de 25 mil pessoas que 
moravam no Conjunto gastavam juntas R$1,2 
milhão por mês. Só que 80% deste dinheiro 
eram gastos em comunidades vizinhas. Con-
cluímos que era necessário criar um programa 
de geração de renda para fomentar o consumo 
e a criação de um comércio local. A primeira 
ação foi a criação do banco comunitário.

O GLOBO: Quais foram suas fontes de 
inspiração? 

JOÃO JOAQUIM DE MELO: Em 1997, 
não se falava no Muhammad Yunus e nem no 
banco comunitário que ele criou em Bangla-
desh. Lembrei do que tinha lido sobre a Te-
ologia da Libertação durante o seminário. Li 
também Paul Singer, que escreveu sobre as 
cooperativas comunitárias de crédito. Por fim, a 
experiência no lixão me mostrou que um povo 
organizado consegue resolver seu problema. 
Fui ajudá-los a se organizar.

O GLOBO: Em uma matéria que fizemos 
sobre o Banco Palmas, em 2006 [pergunta 
Martha Neiva Moreira, jornalista de O Globo], 
o senhor contou que ele quebrou dois dias 
depois que abriu. Como foi isso? 

JOÃO JOAQUIM DE MELO: O Banco foi 
aberto em janeiro de 1998. Inauguramos com 
uma linha de crédito de R$2 mil em caixa, do-
ados por uma ONG alemã. No dia da inaugu-
ração emprestamos dinheiro para cinco pes-
soas e ficamos no vermelho no dia seguinte. 
Demoramos meses para nos recuperar, mas 
com pequenas doações e o pagamento dos 
cinco primeiros empréstimos chegamos ao 
final do primeiro ano com R$30 mil em caixa, 
uma carteira de 50 clientes e a moeda social, 
a Palmas. 

O GLOBO: Como funciona a moeda so-
cial?

JOÃO JOAQUIM DE MELO: A Palmas 
circula apenas dentro do Conjunto Palmeiras e 
serve para estimular o consumo no bairro. Ela 
tem uma paridade com o Real: R$1 equivale 
a um Palma. Qualquer pessoa pode pedir um 
empréstimo ao Banco em Palmas e pagar em 
reais ou vice-versa. 

O GLOBO: Como são as linhas de cré-
dito?

JOÃO JOAQUIM DE MELO: Temos uma 
linha para produção de até $15 mil, oferecida a 
empresários que querem abrir um negócio. 

Há uma segunda linha para pessoas de 
baixa renda, de até R$1.500, que serve, por 
exemplo, para artesãs que precisam comprar 
o material. E há uma terceira linha de crédito, 
de até R$600, para consumo. Já temos 1.800 
clientes cadastrados. 

O GLOBO: E os juros, como funcio-
nam?

JOÃO JOAQUIM DE MELO: São meno-
res que os do mercado. Criamos uma espécie 
de política de crédito evolutivo. Quem pega 
um crédito maior, paga mais juros. Isso aju-
da a distribuir renda, privilegiando com juros 
mais baixos os mais pobres. É justiça social. 
A menor taxa de juros é de 1% ao mês, para 
quem pedir um empréstimo de até R$800. A 
maior é de 3% ao mês, para quem pedir mais 
de R$5 mil.

O GLOBO: Além das linhas de crédi-
tos, que outros produtos o Banco Palmas já 
tem?

JOÃO JOAQUIM DE MELO: Temos o 
microsseguro de vida para famílias de baixa 
renda e criamos também o Centro Palmas de 
Referência, onde desenvolvemos projetos.

O GLOBO: Que projetos?
JOÃO JOAQUIM DE MELO: A Incuba-

dora Feminina, que oferece cursos profissio-
nalizantes para mulheres que vivem em extre-
ma miséria. O Bairro Escola de Trabalho, que 
encaminha jovens moradores do Conjunto 
Palmeiras para estagiar nos 330 empreendi-
mentos que o bairro já tem. A Escola Popular 
Cooperativa, um curso pré-vestibular. A Acade-
mia de Moda da Periferia, uma escola de corte 
e costura. A Palma Tech, que é uma escola de 
comunicação informal. E há o Consultores Co-
munitários, que oferece, uma vez por ano, a 
dez jovens do bairro, formação para trabalhar 
no Banco Palmas.

O GLOBO: Em 12 anos de atuação, que 
resultados o Banco Palmas obteve? 

JOÃO JOAQUIM DE MELO: Em 1997, 
quando fizemos a primeira pesquisa para saber 
quanto e onde o morador do Conjunto gastava 
o dinheiro, vimos que 80% eram gastos fora 
do bairro. Hoje, 95% dos moradores gastam 
dinheiro no Conjunto. O comércio aumentou e 
15% do que é consumido pelos moradores já 
são produzidos por empresas daqui. O Banco 
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tem 2.100 clientes e o restante dos projetos be-
neficiam 2.250 pessoas. Já implantamos ban-
cos comunitários em sete Estados, [inclusive, 
conforme assinalei há pouco, na cidade de São 
Paulo, onde há cinco experiências pioneiras 
com a participação do Banco Palmas].

Diz Martha Neiva Moreira:

Foi acreditando no conceito básico da Te-
ologia da Libertação, de que o pobre é agente 
de sua própria transformação, que o ex-semi-
narista João Joaquim de Melo criou, em 1998, 
um banco comunitário no Conjunto Palmeiras, 
em Fortaleza. Sua ideia com o projeto era mo-
vimentar a economia local, criando linhas de 
microcrédito para que os moradores pudes-
sem abrir pequenos negócios e consumir no 
bairro. Deu certo!

Em 2006, uma reportagem do Razão 
Social contava que o Banco Palmas, como 
batizado, já tinha 1.500 clientes. Quatro anos 
se passaram, e Joaquim comemora o cadastro 
de mais 2.100 pessoas, taxa de inadimplência 
que não passa de 1% ao mês e os 330 novos 
negócios já abertos no local.

Quando começamos, não se falava de Muham-
mad Yunus, economista bengali e prêmio Nobel da 
Paz que criou o Grameen Bank, banco comunitário 
de Bangladesh. “Hoje, o conceito de banco comuni-
tário está disseminado”, disse Joaquim, que, nessa 
entrevista, conta como tudo começou e revela que se 
prepara para um desafio: implantar, a pedido da Pre-
feitura do Rio de Janeiro, do Prefeito Eduardo Paes, o 
Banco Palmas na Cidade de Deus, conforme conta a 
reportagem seguinte, também escrita por Martha Neiva 
Moreira, em que diz que Leonice Justo de Jesus mora 
na Cidade de Deus, onde tem um pequeno armarinho 
com faturamento de pouco mais de R$1 mil por mês. 
Depois de pagar as contas da loja e retirar algum para 
viver, como ela diz, sobra cerca de R$100 reais para 
reinvestir no negócio. “Tenho clientes, mas o dinheiro 
é muito para fazer a reposição de produtos. Também 
não dá para fazer estoque”, disse a jovem, que, aos 
34 anos, aguarda com expectativa a implantação, ano 
que vem, de um banco comunitário no seu bairro, com 
a metodologia do Banco Palmas, de Fortaleza. “Já fiz 
os cálculos e quero pedir um empréstimo de R$5 mil 
para ter capital de giro”.

Como ela, outros comerciantes da região estão 
apostando que a novidade contribuirá para o desenvol-
vimento de pequenos negócios. Estão certos. O objetivo 
é esse mesmo, segundo Marcelo Henriques da Costa. 
Talvez ela tenha querido dizer Ricardo Henriques, Se-
cretário Municipal de Desenvolvimento Econômico So-

lidário do Rio de Janeiro, responsável pela criação do 
projeto, que vai se chamar Rio Ecosol. É uma iniciativa 
inédita da prefeitura, que pretende fomentar, a partir 
de 2011, o desenvolvimento da economia solidária em 
quatro comunidades de baixa renda da cidade: Cidade 
de Deus, Santa Marta, Complexo de Manguinhos e 
Complexo do Alemão, usando várias estratégias, entre 
elas a criação de bancos comunitários, como o criado 
em Fortaleza por João Joaquim de Melo.

O projeto, que já conta com oito milhões de re-
cursos do Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania (Pronasci), fará um mapeamento para 
identificar quais grupos já trabalham com economia 
solidária e com que tipo de empreendimento.

O projeto selecionará 200 empreendimentos para 
oferecer mais de mil cursos de formação, como Ges-
tão, Comércio Justo, Precificação, Plano de Negócio, 
Comercialização, entre outros. Os empreendimentos 
poderão, ainda, receber apoio de equipamentos e, no 
caso da Cidade de Deus, em Jacarepaguá, apoio fi-
nanceiro por meio das linhas de microcrédito do Ban-
co Comunitário. 

O Rio de Janeiro tem cerca de mil favelas com 
uma taxa alta de economia informal. Desenvolver a 
economia solidária nessas comunidades é uma alter-
nativa poderosa para valorizar o que existe de trabalho, 
ajudar a combater a violência, especialmente contra 
os jovens, mas que ainda apresentam índices altos, 
e promover a inclusão social, diz Ricardo Henriques, 
que acrescenta que o banco comunitário é uma das 
estratégias do projeto. Até o final de 2012, a ideia é 
termos dez unidades em comunidades de baixa renda 
da cidade, completou o Secretário, que lançará o pro-
jeto no dia 2 de dezembro, em cerimônia no Centro de 
Convenções Sul América, na Cidade Nova. 

Eu transmiti ao Secretário Ricardo Henriques a 
minha disposição de explicar, nessas comunidades, 
o que é a Renda Básica de Cidadania. Na próxima 
sexta-feira, dia 19, às 19 horas, estarei no bairro de 
Paraisópolis, a segunda maior favela de São Paulo, na 
Associação de Moradores de Paraisópolis, para expor 
à Associação de Mulheres de Paraisópolis, o que é e 
quais as vantagens da Renda Básica de Cidadania. 

Acredito que são instrumentos complementares o 
microcrédito, a Renda Básica de Cidadania, a univer-
salização das oportunidades de educação, as formas 
cooperativas de produção e assim por diante.

O Sr. Sérgio Zambiasi (PTB – RS) – Senador 
Suplicy?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Prezado Senador Zambiasi, com muita honra. 

O Sr. Sérgio Zambiasi (PTB – RS) – Acompa-
nho a sua luta pela renda básica desde que cheguei 
aqui há quase oito anos – estou encerrando meu man-
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dato dia 31 de janeiro. E, para minha grande alegria, 
vejo um Senador falando de projetos e propostas que 
começam aos poucos se tornar realidade no Brasil. 
Eu quero informar-lhe que o governador eleito do 
Rio Grande do Sul, meu querido amigo Tasso Genro, 
anunciou a criação da Secretaria Estadual de Econo-
mia Solidária e Microcrédito e convocou o PTB para, 
junto com o governo, promover esse processo de in-
clusão social, no qual eu também acredito. Ouvi tanto 
o Senador Suplicy que eu acabei lendo um pouco da 
experiência de Bangladesh e acho que podemos apli-
cá-la sim, nas diversas regiões do Brasil, guardadas 
obviamente as diferenças regionais – em cada Estado, 
em cada cidade, há enormes diferenças que precisam 
ser respeitadas –, e tratar dessa inclusão social atra-
vés do microcrédito. Nós sabemos o que significa um 
financiamento de R$1 mil, R$1,5 mil e R$2 mil para 
adquirir uma máquina de costura, por exemplo, ou um 
freezer para que aquele armazém da esquina possa 
oferecer produtos cujo consumo deve ser protegido 
pela refrigeração. É o que melhora a condição desse 
pequeno comerciante, desse pequeno empreendedor, 
desse homem, dessa mulher, que iniciam um novo 
processo na sua vida. Então, para grande orgulho 
nosso, logo no início do Governo Tarso, em 2011, será 
criada essa secretaria. E, seguramente, devido a suas 
experiências, o Suplicy será convocado a palestrar lá 
também. Para entender o significado desse desafio, 
cada capital deveria oferecê-la para os seus cidadãos 
e suas cidadãs periféricas. Parece-me que a iniciativa 
do Tarso Genro é inédita em nível estadual. E espero 
que a nossa Presidente eleita, Dilma, que tem percep-
ção e sensibilidade social, possa criar um ministério 
voltado para esta questão da economia solidária e do 
microcrédito também.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Muito obrigado. V. Exª, Senador Sérgio Zambiasi, aqui 
nos traz uma boa nova de como o Governador Tarso 
Genro já anuncia a sua Secretaria de Economia Soli-
dária e Microcrédito. 

No Governo do Presidente Lula, está ali, no Minis-
tério do Trabalho, a Secretaria de Economia Solidária, 
com o nosso querido professor Paul Singer, como Se-
cretário de Economia Solidária. Ele foi responsável por 
formar as incubadoras de cooperativas na Universidade 
de São Paulo, que se espalham por outras escolas, 
instituições, como na própria Escola de Administração 
de Empresas de São Paulo, onde há também uma in-
cubadora de cooperativas que trabalha muito também 
com a ideia de microcrédito.

Que bom que o Governador Tarso Genro, de 
maneira consistente com aquilo que ele, Olívio Dutra 
e outros já colocaram quando estavam no governo de 
Porto Alegre... Mas agora querem estender isso, sobre-

tudo em harmonia e em cooperação com o Governo 
da Presidente Dilma Rousseff. 

Eu, de pronto, aceito o convite de V. Exª para ir 
a Porto Alegre, a todas as cidades do Rio Grande do 
Sul, para ajudar na reflexão sobre aquilo que também 
acredito: ao lado das formas cooperativas de produ-
ção, do microcrédito, avalio que a Renda Básica de 
Cidadania constitui um instrumento primoroso que vai 
dignificar, vai aumentar o grau de liberdade de todas 
as pessoas na sociedade.

Quero cumprimentar o Governador Tarso Genro 
por convidar o PTB e o nosso querido Senador Sérgio 
Zambiasi, por estimular, difundir e ter tantas iniciativas 
no sentido de promover a economia solidária e o mi-
crocrédito. Meus parabéns. 

Muito obrigado, Presidente Acir. 
Encaminhei esse requerimento à Mesa para que 

possa o Presidente José Sarney simplesmente... Por 
não haver ônus para o Senado, acredito que baste ape-
nas a comunicação. Mas, de qualquer maneira, aqui 
está o requerimento, devidamente protocolado junto 
à Mesa, de minha viagem ao Sudão, para explicar a 
experiência de transferência de renda e a perspectiva 
da renda básica de cidadania para o conjunto de Mi-
nistros de Estado da área social da África, em Cartum, 
na próxima semana, dia 24.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 

– Ouvimos o Senador Eduardo Suplicy. Com certeza, 
é um prazer ter V. Exª representando a nós brasilei-
ros, a nós do Senado, fazendo as suas palestras tão 
importantes e levando as experiências positivas que 
temos no Brasil para outros países.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Sr. Presidente, eu mencionei que João Joaquim de 
Melo havia recebido o prêmio Transformadores, da 
revista Trip. Ele recebeu-o, parece-me, em 2009, com 
muito mérito.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Senado Federal, 16 de novembro de 2010.

A Presidência convoca sessão extraordinária 
do Senado Federal, a realizar-se no dia 23 próximo, 
terça-feira, às 19 horas, destinada à discussão, em 
turno suplementar, do Projeto de Lei do Senado nº 
156, de 2009, que reforma o Código de Processo Pe-
nal, nos termos do inciso IX do art. 374 do Regimento 
Interno. 

A Presidência esclarece que poderão ser ofere-
cidas emendas até o encerramento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Com a palavra agora, inscrito pela Liderança do 
PTB, Senador Sérgio Zambiasi, do PTB, do Rio Gran-
de do Sul.
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O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Pela Li-
derança. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presi-
dente Acir.

O motivo que me traz à tribuna é realmente muito 
especial, muito gratificante, já que é para noticiar que, 
mais uma vez, uma estudante gaúcha se destaca num 
concurso de âmbito nacional.

No entanto, antes, eu gostaria de saudar aqui, 
no plenário desta Casa, a presença do Deputado 
Danrlei de Deus, o Danrlei dos gaúchos, do Grêmio, 
dos esportistas brasileiros. Ele se elegeu Deputado 
Federal pelo PTB gaúcho, recebendo quase 180 mil 
votos – com certeza, na sua maioria, gremistas, mas 
há muitos admiradores seus do Internacional. O Rio 
Grande do Sul se divide em dois, quando se fala em 
futebol: ou se é gremista ou se é colorado. Lá, não há 
chance de um time de outro Estado ter espaço, porque 
não sobra realmente. A torcida gaúcha é dividida entre 
esses dois grandes times que orgulham o Rio Grande 
do Sul. Para orgulho de nós, gremistas, temos aqui o 
nosso campeão do esporte, com uma belíssima história 
como esportista e como goleiro do nosso Grêmio, hoje 
um dos campeões de votos dos gaúchos e gaúchas, 
Danrlei, que assume como Deputado Federal. Bem-
vindo, Danrlei! É bom tê-lo aqui conosco.

Já começa a ter alguma experiência de Congresso 
Nacional, está conosco aqui no Senado, logo estará lá 
na Câmara, onde representará a Bancada gaúcha, jun-
tamente com 30 colegas Deputados Federais, além dos 
três Senadores: a Senadora eleita Ana Amélia Lemos e 
os nossos já consagrados Paulo Paim e Pedro Simon, 
já que eu encerro o meu mandato em 31 de janeiro. 
Não concorri por pregar a renovação, a oxigenação 
da Casa, e acho que fiz bem, já que mantivemos os 
nossos dois colegas aqui: o Senador Simon, que tem 
mais quatro anos pela frente, e o Senador Paim, que 
se reelegeu pela sua belíssima história em defesa das 
classes menos favorecidas, dos trabalhadores e tra-
balhadoras, especialmente na luta pelos aposentados. 
Eu dizia lá e continuo dizendo que seria uma grande 
perda para o Rio Grande se o Paim não retornasse. 
Ele recebeu um grande apoio, foi o mais votado, assim 
como a Ana Amélia recebeu uma expressiva votação, 
e teremos uma belíssima representação a partir do 
ano que vem.

Eu encerro em 31 de janeiro e o faço por opção, 
exatamente com o objetivo da coerência com meus 
compromissos. Quando fui eleito, em 2002, eu disse 
que estava eleito por um mandato. Estou cumprindo-o 
com a consciência de que as metas desenhadas es-
tão sendo alcançadas, especialmente porque, nesses 
oito anos, votei fielmente com o Governo Lula, por re-
conhecer um Governo comprometido com a inclusão 

social. Concluo o meu mandato com a certeza de que 
os objetivos foram plenamente alcançados.

Agora, a nossa Presidenta Dilma, com certeza, 
não concluirá a obra, porque a vida pública, a vida 
política não termina. Ela se aperfeiçoa à medida em 
que há mais inclusão social, há mais consciência crí-
tica, há mais exigências. Cabe ao Governo atender a 
essas exigências.

Caberá à Ministra Dilma dar sequência ao muito 
que o Presidente Lula fez pelo Brasil nesses últimos 
anos, e, tenho orgulho de dizer, com os meus votos fi-
éis. Durante oito anos, o Governo não recebeu nenhum 
voto contrário de minha parte, por convicção – não por 
exercitar cargos, porque em nenhum momento indiquei 
qualquer assessor para exercitar algum tipo de função 
no Executivo federal –, por acreditar na sensibilidade 
social do Presidente Lula e, agora, por confiar que a 
Presidenta Dilma vai dar sequência ao muito que o 
Presidente Lula fez.

Esta manifestação é, também, para saudar, com 
muita alegria, com muito orgulho, essa belíssima notí-
cia do destaque de uma menina gaúcha num concurso 
de âmbito nacional.

O Senado Federal concluiu a sua 3ª edição do 
Concurso de Redação do Senado Federal, que teve a 
aluna Fernanda Rodrigues, da cidade de Estrela, Rio 
Grande do Sul, como vencedora. O tema da redação 
deste ano foi “Brasília, capital dos brasileiros”, nada 
mais oportuno para comemorar os 50 anos desta ci-
dade, que foi e continua sendo símbolo de moderni-
dade, liberdade, e que acolhe brasileiros e brasileiras 
dos mais diversos rincões deste País.

“Brasília, capital dos brasileiros, um povo que 
sonha, luta e realiza.” Com essa frase, a jovem Fer-
nanda sintetiza todo esse sentimento em relação à 
nossa capital, que creio ser compartilhado por todos 
os brasileiros. De forma singela e com pitadas de His-
tória do Brasil, Fernanda consegue captar todos os 
principais momentos que antecederam a criação da 
nossa Capital Federal.

Quero aproveitar este momento, Presidente Acir, 
e aproveitar a sua generosidade com o tempo, para ler, 
na íntegra, o texto curto, bonito e enxuto, vencedor do 
concurso, e até para solicitar à Presidência que faça 
o seu registro nos Anais da Casa.

É assim que Fernanda interpreta o desafio desse 
concurso, que teve a participação de escolas de todo 
o Brasil. Escolas de todo o País participaram, estudan-
tes de todo o Brasil participaram, e esse texto da Fer-
nanda acabou vitorioso, de acordo com o julgamento 
dos especialistas que se encarregaram de examinar 
redação por redação.

Escreve assim a Fernanda:
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Brasília, capital dos brasileiros, um povo 
que sonha, luta e realiza. Planejada sob crí-
ticas e inaugurada com aplausos, é o avião 
brasileiro, que mostra o rumo certo, acolhe um 
pouco de cada cultura, de todas as pessoas, 
de cada canto do Brasil. Brasília é este lugar 
especial, curioso e admirado por todos que a 
conhecem, e também, por aqueles que ainda 
não tiveram a oportunidade de visitá-la.

Desde o final do século XVIII, já se pen-
sava nesta viagem, em transferir a capital do 
Brasil, do Rio de Janeiro, para o interior do 
país.

Mas, somente em 1960, o projeto do 
arquiteto e urbanista Lúcio Costa foi erguido 
pelo Presidente Juscelino Kubitscheck. Du-
rante quarenta meses, trinta mil operários, na 
maioria nordestinos e cariocas, trabalharam 
em turnos ininterruptos e utilizaram cerca de 
quinze mil toneladas de aço, para construir 
um império cheio de quadras, entrequadras, 
monumentos, prédios, a fim de alçar o voo. 
Em princípio, a maior parte dos brasileiros se 
opôs, pois o Rio de Janeiro, sede da capital 
na época, perderia status e prestígio. Em 21 
de abril de 1960, o avião brasileiro decolou 
nascendo a nova capital federal, no coração 
do país. Cidades “satélites” foram fundadas 
em função da aglomeração urbana no plano 
piloto. Brasília foi crescendo.

O avião segue, rumo ao novo, derrubando 
fronteiras. Brasília mantém sua riqueza, é uma 
cidade onde se pode encontrar o gaúcho, o 
nordestino e o mato-grossense dentro de uma 
mesma sala de aula; churrasco, mandioca e 
acarajé no mesmo restaurante; e descobrir que 
bergamota e mexerica é a mesma fruta. São 
as diferentes culturas de um mesmo país que 
se unem em um só lugar em busca de uma 
sociedade mais livre, justa, igualitária e solidá-
ria. Porém, alguns dos pilotos e co-pilotos do 
avião faltam com respeito e honestidade para 
com o cidadão brasileiro, por isso, infelizmen-
te, somos vítimas e nos envergonhamos de 
inúmeros erros e escândalos políticos.

Não há como negar, estando no avião ou 
assistindo o que se passa nele, somos todos 
responsáveis, seja através do trabalho ou do 
nosso voto. Neste ano vamos escolher bem 
nossos representantes de poder, porque são 
eles que vão pilotar e (...) nos ajude a ultra-
passar as nuvens, enfrentar as tempestades, 
e nos dê muitos dias de sol. Não importa a 
latitude ou a longitude, combustível não falta-

rá. Ligamos juntos no avião brasileiro unindo 
forças, esperanças e objetivos nobres. Pois, 
para cada brasileiro, Brasília é a amada ca-
pital nacional.”

Essa é a redação da Fernanda, vitoriosa entre 
as milhares de redações que o Senado recebeu, lidas 
por muitos especialistas. Com certeza, ela, nos seus 
16 anos de idade, captou todos esses sentimentos ao 
comparar a bergamota lá do Rio Grande com a mexe-
rica do Nordeste, que, no final, são a mesma fruta. É 
uma bela descoberta.

Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per-

mita-me. Primeiro, eu agradeceria se pudesse dizer o 
nome completo da Fernanda e a sua idade.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Claro 
que sim. Trata-se da Fernanda Rodrigues. Ela estuda 
na Escola Estadual de Educação Básica Vidal de Ne-
greiros, na cidade de Estrela, que fica no Vale do Ta-
quari, no Rio Grande do Sul, e tem 16 anos de idade. 
Está na 2ª série do Ensino Médio.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Então, 
ela está residindo, agora, no Rio Grande do Sul?

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Ela é 
natural da cidade de Estrela e reside lá. Esse é um 
concurso nacional de redação que o Senado promove 
e essa foi a sua terceira edição. Eu, orgulhosamente, 
digo que, das três edições, o Rio Grande do Sul já 
levou duas. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – E a 
Fernanda também conhece Brasília?

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Eu 
acredito que ela não conheça Brasília. Ela deve co-
nhecer Brasília agora, neste final de semana, quando 
vier receber o prêmio.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permi-
ta-me cumprimentar a Fernanda, que, se não conhece 
Brasília pessoalmente, sabe até o que se passa dentro 
das salas de aula de Brasília, das escolas de Brasí-
lia, e disse com muita propriedade das coisas bonitas 
que fazem com que os brasilienses se entusiasmem 
tanto. Inclusive, há aqueles que moram nas cidades 
satélites de Brasília, que ela também pôde descrever 
de maneira bela. Ela também soube dizer das coisas 
que entristecem os habitantes do Distrito Federal, dos 
problemas que aqui aconteceram, e soube dizer muito 
bem que todos, afinal, somos responsáveis, seja pelo 
trabalho, seja pelo voto, das coisas que acontecem 
neste belo avião em que está a cidade de Brasília e 
o Distrito Federal. Mais belo ainda ficou o texto dela, 
porque foi dito por um eminente radialista, o Senador 
Sérgio Zambiasi, que sabe usar muito bem o microfo-
ne para falar de forma muito bonita. Mais bela ainda 
ficou, portanto, a redação premiada. Quero também 
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cumprimentar o Senado Federal por esse concurso 
que estimula os jovens brasileiros a escreverem tão 
bem quanto a Fernanda. Certamente, haverá outras 
redações de grande qualidade, mas essa redação da 
Fernanda sobre Brasília, sem dúvida, mereceu o prê-
mio. E a redação ficou ainda mais bonita na sua voz 
e na maneira como a leu, Senador. Quero dizer, pre-
zado Senador Sérgio Zambiasi, que, há poucos dias, 
na imprensa, li que V. Exª havia tomado a decisão de 
dedicar-se, nos próximos anos, àquele que é seu ou-
tro talento, a vocação de radialista, e que estabeleceu 
até um contrato nesse sentido. Quero dizer que, por 
tudo o que V. Exª fez, nestes oito anos em que fomos 
Colegas, V. Exª, se candidato fosse, certamente seria 
um dos Senadores mais bem votados do Rio Grande 
do Sul. E olha que lá há candidatos de excelente qua-
lidade que disputaram a eleição. Certamente, o Rio 
Grande do Sul está novamente bem representado, 
conforme V. Exª aqui mencionou. Parabéns também 
por ter contribuído, no Rio Grande do Sul, significati-
vamente, para a vitória do Governador Tarso Genro, 
do Partido dos Trabalhadores, coligado com seu Par-
tido, o PTB, e também para vitória da Presidenta Dil-
ma Rousseff, com os votos que lá ela recebeu. Meus 
cumprimentos a V. Exª!

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Obriga-
do, Senador Suplicy. Realmente, estou Senador e sou 
radialista. Sempre fiz questão de estabelecer – não vou 
dizer essa diferença – essa realidade. Vim aqui com-
prometido com o mandato de oito anos. Fiz a leitura 
dessa carta para tentar começar a retomar a prática. 
Interpretação de texto é fundamental para quem quer 
viver da comunicação. A Fernanda me proporcionou 
hoje esta oportunidade muito rica neste momento de 
transição que estou fazendo na minha vida, tentando 
retornar à velha forma.

Senador Suplicy, agradeço-lhe sua manifesta-
ção.

Esse é um reconhecimento, uma iniciativa mui-
to bonita do Senado. A redação tem de ser de próprio 
punho. Tem de se escrever a redação. Nada de se co-
locar o texto em um computador! Esse é um exercício 
extremamente importante para que o jovem possa 
realmente fazer suas reflexões e deixá-las no papel, 
como deve ser, já que todas as ferramentas deste 
fantástico e admirável mundo novo em que estamos 
vivendo, muitas vezes, afastam um pouco o jovem da 
prática da escrita de próprio punho. Uma redação nos 
leva a esses exercícios, a essas reflexões. A redação 
é extremamente importante em qualquer sala de aula, 
exatamente porque provoca o aluno, faz o aluno pensar, 
faz-nos pensar, faz-nos refletir, faz-nos errar e repetir, 
até acertar novamente.

Essa bonita redação da Fernanda deu-me a opor-
tunidade de estar aqui, neste momento, no plenário 
também. E, para complementar, Sr. Presidente Acir, 
digo que é a segunda vez consecutiva que tenho o 
orgulho de vir a esta tribuna para felicitar uma estu-
dante gaúcha. 

Vejam só: uma mulher é a Presidenta do Brasil, 
nossa querida Dilma Rousseff, que fez toda a sua vida 
profissional e política lá no Rio Grande do Sul, e as 
duas redações vencedoras, lá do Estado do Rio Gran-
de do Sul, a do ano passado e a deste ano, foram de 
duas jovens, duas garotas, duas meninas. E eu, como 
pai de quatro meninas e avô de uma neta, torço mui-
to para que as mulheres realmente, definitivamente, 
consagrem e conquistem, cada vez mais, postos em 
nível de comando neste nosso País.

Pois mais uma vez uma menina ganha esse 
concurso, que, apesar do pouco tempo de existência, 
atrai milhares de jovens pelo Brasil. Isso, sem dúvida 
nenhuma, mostra que o Senado Federal goza de um 
belíssimo prestígio e de muita respeitabilidade, posi-
ções invejáveis perante a nossa sociedade.

No ano passado, a estudante Simone Maria Gat-
to, de Casca, também no Rio Grande do Sul, venceu 
a segunda edição do concurso, que tinha como tema: 
“Muito prazer, sou cidadão brasileiro”. E, neste ano, 
Fernanda Rodrigues nos dá essa alegria. Fernanda, 
como falei, estuda na Escola Estadual de Educação 
Básica Vidal de Negreiros, na cidade de Estrela, onde 
tive o privilégio de trabalhar, de exercer a minha ativi-
dade profissional como radialista, um degrau da minha 
escada profissional até chegar a Porto Alegre.

Então, quero saudar todos os alunos, pais, pro-
fessores, todo o corpo docente e discente da escola 
lá de Estrela. Ela tem 16 anos de idade e cursa a 2ª 
série do Ensino Médio. A sua redação foi escolhida en-
tre 27 finalistas, uma de cada Estado brasileiro, o que 
demonstra a grande competitividade do concurso.

A premiação do referido concurso ocorrerá no pró-
ximo dia 19 de novembro, nesta semana, sexta-feira, 
no Salão Branco do Congresso Nacional, por ocasião 
também das comemorações do Dia da Bandeira. As 
escolas dos três primeiros lugares serão premiadas 
com computadores, livros e DVDs para o acervo da sua 
instituição, e seus alunos vencedores receberão um 
troféu. Além disso, os 27 finalistas, um de cada Estado 
da Federação, receberão um microcomputador portátil 
e o certificado de participação honrosa. 

Concluo, Presidente Acir, parabenizando esta 
Casa, mais uma vez, pela realização desse concurso 
que, como já disse, já se tornou referência entre os 
nossos estudantes. É apenas a terceira edição. 

E, outra vez, parabenizo a Escola Estadual de 
Educação Básica Vidal de Negreiros, que, aliás, neste 
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ano, completou 90 anos de existência, lá em Estrela, 
na pessoa, então, da sua Diretora Marlei Teresinha 
Steffens Heiermann.

E, por fim, parabenizo, de forma especial, a jovem 
Fernanda por essa conquista pessoal e que, sem dú-
vida, vai refletir e servir de exemplo e de dedicação a 
todos os seus colegas, para que continuem se empe-
nhando nos estudos, na busca do conhecimento, que 

é o que forja o caráter dos grandes homens e mulhe-
res do nosso Brasil. 

Muito obrigado, Presidente Acir.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR SÉRGIO ZAMBIASI EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) – 
Meus cumprimentos, Senador Zambiasi. Também meus 
parabéns a Fernanda Rodrigues, não só a ela, mas a 
toda a sua classe e aos seus professores. 

Meus cumprimentos ao Senado, às pessoas que 
organizaram esse concurso tão importante para que 
ele tenha sequência, tenho certeza de que ele dará 
muitas alegrias a muitos brasileiros. 

Não há oradores inscritos. 
Antes de encerrar a sessão, quero destacar, mais 

uma vez, a importância da visita do Governador elei-
to por Rondônia, Confúcio Moura e o seu Vice. Tive a 
oportunidade de estar presente à visita a Itaipu, não 
para ver a geração de energia, mas, sim, ver a atu-
ação daquela empresa no que diz respeito às ações 
sociais, principalmente às ligadas à agricultura, ações 
e programas importantes. Portanto, juntamente com 
o Governador, tivemos o prazer de sermos recebidos 
por técnicos da Itaipu.

Queremos também levar para Rondônia esses 
programas através das geradoras de energia Jirau e 
Santo Antonio, cujas obras estão aceleradas em nosso 
Estado. Da mesma forma como Itaipu faz esse trabalho 
social muito importante para o Paraná, com certeza 
essas geradoras de Jirau e Santo Antonio também fa-
rão esse trabalho social, principalmente a agricultura 
e a piscicultura.

Os nossos ribeirinhos precisam de atenção. Eu 
não tenho dúvida de que as reuniões que nós tere-
mos nos próximos dias com as empresas que estão 
executando essas obras, tanto de Jirau quanto de 
Santo Antonio, vão nos ajudar a levar uma melhoria 
de qualidade de vida para as pessoas que dependem 
da pesca e da agricultura no entorno de Porto Velho, 
principalmente os nossos ribeirinhos.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– O requerimento que acaba de ser lido será despa-
chado à Mesa para decisão

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 884, DE 2010

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno, ouvido o Plenário, que seja consignado nos 
anais desta Casa Voto de Aplauso ao Jornal Razão 
pelos seus 15 anos de atividade em Santa Catarina, 
em prol dos municípios da região do Vale do rio Tijucas 
e Costa Esmeralda.

Justificação

O Jornal Razão atua nos Municípios de Tiju-
cas, Canelinha, São João Batista, Nova Trento, Major 
Gercino, Porto Belo, Itapema e Bombinhas. Fundado 
em abril de 1995, pelo casal Araci da Silva Barentin 
e Leopoldo Barentin, o periódico produz um noticiário 
de interesse regional, que conquistou a confiança da 
população pela qualidade e veracidade das informa-
ções que publica.

Sala das Sessões, – Senador Raimundo Co-
lombo.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– O requerimento que acaba de ser lido vai à publi-
cação.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 885, DE 2010

Requeiro, por analogia aos termos do Regimento 
Interno do Senado Federal, que sejam desapensadas 
para tramitação regular em separado as proposições: 
PLS nº 2 de 2009 e PLS nº 95 de 2009, de autoria do 
Senador Expedito Júnior e Sérgio Guerra, respectiva-
mente, e que tratam, a primeira, de diretrizes gerais da 
política urbana e dá providências acerca de normas re-
lativas à publicidade e propaganda no planos diretores 
municipais, e, a segunda, regulamenta a propaganda 
comercial na modalidade de mídia exterior, por isso, 
em que pese tratarem-se de matérias que disciplinam 
casos parecidos, porém desprovidas de outra identi-
dade que autorizem – relação jurídica objetiva –, por 
real semelhança, sua apreciação conjunta.

Sala das Sessões, – Senador Jefferson Praia, 
PDT – AM. 

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– O requerimento que acaba de ser lido será despa-
chado à Mesa para decisão

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO No 886, DE 2010

Requeiro nos termos do art. 256, inciso I, do 
RISF, a retirada em definitivo da Proposta de Emenda 
à Constituição 51, de 2009 (“Dá nova redação ao in-
ciso XI do art. 52, ao inciso I do art. 95 e ao parágrafo 
único do art. 101 da Constituição Federal, para sujeitar 
os Ministros do Supremo Tribunal Federal a confirma-
ção, a cada quatro anos, pelo Senado Federal”.), de 
minha autoria.

Sala das Sessões, – Senador Marcelo Crivela.

REQUERIMENTO No 887, DE 2010

Retira o PLS 378 de 2005

Nos termos do art. 256, I do Regimento Interno, 
requeiro a retirada, em caráter definitivo, do Projeto 
de Lei do Senado 378 de 2005, de minha autoria que 
“Acrescenta os §§ 5o e 6o ao art. 297 do Decreto Lei 
no 2.848, de 7 de setembro de 1940 (Código Penal). 
Para prever a extinção da punibilidade do crime nas 
hipóteses indicadas”.

Sala das Sessões, – Senador Osmar Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– A Presidência defere os requerimentos.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO No 888, DE 2010

Sr. Presidente,
Nos termos do art. 255, II, c, item XII, do Regimen-

to Interno, requeiro que a Comissão de Assuntos Eco-
nômicos do Senado Federal também seja ouvida com 
relação ao Projeto de Lei do Senado no 261, de 2010, 
além da Comissão constante no despacho inicial.

Sala das Sessões, – novembro de 2010. – Sena-
dor Eliseu Resende, DEM – MG.

REQUERIMENTO No 889, DE 2010

Requeiro, nos termos regimentais, que sobre o 
Projeto de Lei do Senado no 261, de 2010, que “Altera 
o art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho para 
considerar outras atividades de trabalho em condições 
de risco acentuado”, além da Comissão constante do 
despacho inicial, seja ouvida também Comissão de 
Assuntos Econômicos – CAE.

Sala das Sessões – Senador Renato Casagrande.
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REQUERIMENTO No 890, DE 2010

Requeiro, nos termos regimentais, que sobre o 
Projeto de Lei do Senado no 261, de 2010, que “Altera 
o art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho para 
considerar outras atividades de trabalho em condições 
de risco acentuado”, além da Comissão constante do 
despacho inicial, seja ouvida também Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania – CCJC.

Sala das Sessões, – Senador Renato Casa-
grande.

REQUERIMENTO No 891, DE 2010

Nos termos regimentais, requeiro que o Projeto 
de Lei do Senado no 39, de 2007, que “Acrescenta o 
art. 879-A ao Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 
1943 (Consolidação das Leis do Trabalho), para regular 
a declaração da prescrição intercorrente na execução 
trabalhista.”, seja apreciado, também, pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJC, além da 
comissão constante do despacho inicial.

Sala das Sessões, – Senador Roberto Caval-
canti.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Os requerimentos que acabam de ser lidos serão 
incluídos em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 892, DE 2010

Requeiro, nos termos regimentais, a tramitação 
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 292/2008, que 
“Amplia a gama de produtos da Amazônia Ocidental 
beneficiários da isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados, prevista no art. 6º do Decreto-Lei nº 
1.435, de 16 de dezembro de 1975; e reduz a zero as 
alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins 
incidentes sobre a venda deles no mercado interno” 
com o Projeto de Lei do Senado nº 210/2010, que “Dá 
nova redação ao art. 6º do Decreto-Lei nº 1.435, de 16 
de dezembro de 1975, para isentar do Imposto sobre 
Produtos Industrializados os produtos elaborados na 
Amazônia Ocidental com matérias-primas de origem 
regional”, por versarem sobre o mesmo assunto.

Sala das Sessões,  novembro de 2010. – Senador 
Antonio Carlos Valadares, Líder do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– O requerimento que acaba de ser lido será despa-
chado à Mesa para decisão

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO No 893, DE 2010

Requeiro seja retirado o Projeto de Lei do Senado 
(PLS) no 182, de 2008, de minha autoria, na forma do 
art. 256 do Regimento Interno do Senado Federal.

Sala das Sessões, – Senador Valter Pereira.

REQUERIMENTO No 894, DE 2010

Requeiro seja retirado o Projeto de Lei do Senado 
(PLS) no 478, de 2007, de minha autoria, na forma do 
art. 256 do Regimento Interno do Senado Federal.

Sala das Sessões, – Senador Valter Pereira.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– A Presidência defere o Requerimento nº 893, de 
2010, e o Projeto de Lei do Senado nº 182, de 2008, 
vai ao Arquivo.

A Presidência defere, também, o Requerimento 
nº 894, de 2010, e o Projeto de Lei do Senado nº 478, 
de 2007, vai ao Arquivo.

Os Projetos de Lei da Câmara nºs 13, de 2006; 
e 113, de 2007, retornam à Comissão Temporária de 
Reforma do Código de Processo Civil.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

OFÍCIO No 131/2010-PRES/CAS

Brasília, 3 de novembro de 2010

Assunto: Membro das Subcomissões da CAS

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, comunico a Vos-

sa Excelência, de acordo com o art. 89, inciso IV, do 
Regimento Interno do Senado Federal, a indicação do 
Senador Regis Fichtner à composição das seguintes 
Subcomissões Permanentes da Comissão de Assun-
tos Sociais – CAS:

-
ção, Acompanhamento e Defesa da Saúde – 
CASSAUDE, como membro suplente;

Sociais das Pessoas com Deficiência – CASDEF, 
como membro titular.

Atenciosamente, – Senadora Rosalba Ciarlini, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais. 
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 
passo a ler.

É lido o seguinte:

 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 286, DE 2010

Flexibiliza limites de ruído para cida-
des litorâneas de vocação turística.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os municípios litorâneos com expressivo 

afluxo de turistas poderão, mediante Lei Municipal, 
estabelecer áreas especiais e horários de vocação 
recreacional, onde os limites de ruído fixados por 
normas federais poderão ser superiores em até 15 
decibels.

Parágrafo único. A aprovação da referida legis-
lação dependerá de audiência pública prévia com 
participantes da sociedade civil das áreas a serem 
atingidas.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

As normas federais que regulam os níveis de po-
luição sonora não consideram as peculiaridades das 
regiões de praia, com notória vocação turística. Esta-
belecem, atualmente, para áreas mistas, residenciais 
e com vocação recreacional, limites diurnos de 65 de-
cibels e noturnos de 55 decibels.

A presente Lei flexibiliza esses limites de ruído 
exclusivamente para cidades de praia, que passam a 

deter a prerrogativa de estabelecer, por meio de Lei 

Municipal, limites superiores em até 15 decibels, para 

áreas específicas com atividades comerciais consi-

deradas importantes para a satisfação dos turistas. – 

Senador Raimundo Colombo.

(À Comissão de Assuntos Sociais e à de 

Desenvolvimento Regional e Turismo, cabendo 

à última decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 

– O projeto que acaba de ser lido será publicado e re-

metido às Comissões competentes

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 

– A Presidência lembra ao Plenário que o tempo dos 

oradores do Período do Expediente da sessão deli-

berativa ordinária de amanhã será destinado a come-

morar o centenário de nascimento da escritora Rachel 

de Queiroz, de acordo com o Requerimento nº 256, 
de 2010, do Senador Inácio Arruda e outros Senho-

res Senadores.

Esclarece, ainda, que continuam abertas as ins-

crições para a referida homenagem. 

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 

– A Presidência recebeu do Presidente do Banco 

Central do Brasil o Aviso nº 34, de 2010-CN (nº 93/

BCB-Presi, na origem), encaminhando ao Congresso 

Nacional, nos termos do art.1º, §6º, da Lei nº 11.882, 

de 23 de dezembro de 2008, o relatório sobre as 

operações de redesconto e empréstimo realizadas 

pelo Banco Central do Brasil, referente ao 3º trimes-

tre de 2010.

É o seguinte o Aviso recebido:
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AVISO Nº 34, DE 2010-CN
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LEGISLAÇÃO CITADA

....................................................................................

LEI No 11.882, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008.

Dispõe sobre as operações de redes-
conto pelo Banco Central do Brasil, autoriza a 
emissão da Letra de Arrendamento Mercantil 
– LAM, altera a Lei no 6.099, de 12 de setembro 
de 1974, e dá outras providências.

Art. 1o O Conselho Monetário Nacional, com o 
propósito de assegurar níveis adequados de liquidez 
no sistema financeiro, poderá:

I – estabelecer critérios e condições especiais 
de avaliação e de aceitação de ativos recebidos pelo 
Banco Central do Brasil em operações de redesconto 
em moeda nacional ou em garantia de operações de 
empréstimo em moeda estrangeira; e
....................................................................................

§ 6o O Banco Central do Brasil deverá encaminhar 
ao Congresso Nacional, até o último dia útil do mês sub-
sequente de cada trimestre, relatório sobre as operações 
realizadas com base no disposto no inciso I do caput 
deste artigo, indicando, entre outras informações, o va-
lor total trimestral e o acumulado no ano das operações 
de redesconto ou empréstimos realizados, as condições 
financeiras médias aplicadas nessas operações, o valor 
total trimestral e acumulado anual de créditos adimplidos 
e inadimplidos, além de um demonstrativo do impacto 
dessas operações nos resultados daquele órgão.
....................................................................................

(À Comissão Mista de Planos, Orçamen-
tos Públicos e Fiscalização.)

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 2006-
CN, fica estabelecido o seguinte calendário para tra-
mitação da matéria:

Leitura: 16-11-2010
– até 21-11 prazo para publicação e distribuição dos 

avulsos da matéria;
– até 6-12 prazo para apresentação de relatório;
– até 13-12 prazo para apresentação de emendas ao 

relatório; e
– até 20-12 prazo para apresentação, publicação, distri-

buição e votação do relatório e encaminhamento do 
parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 17 de novembro do corrente.

O Aviso será encaminhado à Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) – 
A Presidência recebeu, do Tribunal de Contas da União, 
o Aviso nº 80, de 2010 (nº 1.088/2010, na origem), 
que encaminha cópia do Acórdão nº 2.780/2010, pro-
latado nos autos do processo nº TC-027.314/2009-5, 
referente ao Relatório do 2º Monitoramento de Audito-
ria Operacional na Ação de Construção de Cisternas 
para Armazenamento de Água.

É o seguinte o Aviso:

AVISO Nº 80, DE 2010

AVISO Nº 1.088-GP/TCU

Brasília, 28 de outubro de 2010

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-

mento, cópia do Acórdão n0 2.457/2010, retificado 
pelo Acórdão no 2.780/2010 (em anexo), prolatados 
pelo Plenário deste Tribunal nos autos do processo n0 
TC-027.314/2009-5, bem como cópia do respectivo 
relatório de auditoria operacional.

Atenciosamente, – Ubiratan Aguiar, Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– A matéria vai à Comissão de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle e, em cópia, 
à Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) – 
A Presidência recebeu o Aviso nº 1.843, de 2010, na 
origem, do Tribunal de Contas da União, que encami-
nha cópia do Acórdão nº 2.791/2010-TCU, bem como 
do Relatório e do Voto que o fundamentam, em atendi-
mento ao Ofício nº 282/2009 e ao Ato nº 244/2009-SF 
(TC 017.453/2009-5).

É o seguinte o Aviso:

Aviso nº 1.843-Seses-TCU-Plenário

Brasília-DF, 20 de outubro de 2010

A Sua Excelência, o Senhor
Senador José Sarney 
Presidente do Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Senado Federal
Brasília  – DF 

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen-

to, em atenção ao ofício nº 282/2009, de 31-7-2009, e 
ao ato nº 244/2009-SF, cópia do Acórdão proferido nos 
autos do processo nº TC 017.453/2009-5, pelo Plenário 
desta Corte na Sessão Ordinária de 20-10-2010, acom-
panhado do Relatório e do Voto que o fundamentam.

Atenciosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– O Aviso nº 1.843, de 2010, vai à Primeira Secre-
taria.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Sobre a mesa, parecer que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– O parecer que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– O Sr. Alvaro Dias enviou discurso à Mesa, para ser 
publicado na forma do disposto no art. 203, combinado 
com o art. 210, inciso I e § 2º, ambos do Regimento 
Interno.

S. Exª será atendido. 
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fa-
zer o registro da matéria intitulada, “Mantega foi alvo 
de dossiê atribuído a bancários do PT”, publicada 
pelo jornal Folha de S.Paulo em sua edição de 1 de 
agosto de 2010.

A matéria destaca que, na briga por cargos e po-
der na administração do Presidente Lula, até o Ministro 
da Fazenda Guido Mantega foi alvo de um dossiê apó-
crifo que o próprio governo identifica como elaborado 
pela ala do partido egressa do sindicalismo bancário.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima ci-
tada seja considerada parte integrante deste pronun-
ciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) – 
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores 
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, 
a realizar-se amanhã às 14 horas, a seguinte:

 
ORDEM DO DIA 

1  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 48, DE 2003 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação. 

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: 
Senador João Alberto Souza, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pro-
nunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Ple-
nário), Relator ad hoc: Senador João Batista 
Motta, favorável, nos termos de Subemenda 
que apresenta. 

2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 19, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador Tião 
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art. 
54 da Constituição Federal, para permitir a 
Deputados Federais e Senadores o exercício 
de cargo de professor em instituição pública 
de ensino superior. 

Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Suplicy. 

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 33, DE 2009 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 33, de 2009, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Valadares, que acrescenta o art. 220-A 
à Constituição Federal, para dispor sobre a 
exigência do diploma de curso superior de co-

municação social, habilitação jornalismo, para 
o exercício da profissão de jornalista. 

Parecer, sob nº 2.414, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Inácio Arruda, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece. 

4  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 32, DE 2008 

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatá-
ria a Senadora Patrícia Saboya, que altera o 
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal para 
incluir a caatinga entre os ecossistemas que 
constituem patrimônio nacional. 

Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relatora: Senadora Serys Slhes-
sarenko. 

5 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 2003

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 95, de 2003 (nº 2.961/2000, 
na Casa de origem), que extingue as listas trí-
plices do processo de escolha dos dirigentes 
universitários regulado pela Lei nº 9.192, de 
21 de dezembro de 1995. 

Parecer sob nº 2.066, de 2005, da Co-
missão de Educação, Relator ad hoc: Senador 
Mão Santa, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece. 

6 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003, 
na Casa de origem, do Deputado João Alfredo), 
que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (substitui a expressão “me-
dida sócio-educativa” pela “medida psicosso-
cioeducativa”). 

Parecer sob no 1.480, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favo-
rável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação, 
que apresenta. 
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7 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 2007 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 100, de 2007 (nº 5.741/2001, 
na Casa de origem, da Deputada Ana Corso 
e outros Senhores Deputados), que dispõe 
sobre a criação dos Comitês de Estudos e 
Prevenção à Mortalidade Materna. 

Parecer sob nº 53, de 2010, da Comissão 
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mão 
Santa, favorável, nos termos da Emenda no 
1-CAS (Substitutivo), que oferece. 

8  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 7, de 2008 (nº 108/2007, 
na Casa de origem, da Deputada Solange 
Amaral), que altera o inciso II do caput do art. 
1.641 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 – Código Civil (é obrigatório o regime de 
separação de bens no casamento de pessoa 
maior de 70 anos). 

Parecer sob nº 1.392, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.

9 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que altera o art. 37 da Lei n° 
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe 
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não 
quitados de órgão e entidades federais e dá 
outras providências. 

Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor ad hoc: Senador Inácio Arruda. 

10 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Magela), 
que revoga o art. 508 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943 (revoga o artigo 
que permite a rescisão de contrato de traba-

lho, por justa causa, do empregado bancário 
inadimplente). 

Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Paulo Paim. 

11  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.347/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Sandro Ma-
bel), que dispõe sobre o dever de notificação 
em caso de necessidade de ações preventivas, 
de socorro, assistenciais ou recuperativas na 
área de defesa civil e dá outras providências. 

Parecer sob nº 1.901, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com 
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta. 

12 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 87, de 2008 (nº 1.871/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Edinho Bez), 
que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano 
Nacional de Viação, o trecho rodoviário que 
especifica. 

Parecer sob nº 1.229, de 2008, da Comis-
são de Serviços de Infraestrutura, Relator: Se-
nador Cícero Lucena, favorável nos termos da 
Emenda nº 1-CI (Substitutivo), que oferece. 

13 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima), 
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código 
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e 
alterações contratuais de sociedade que seja 
integrada por sócio incapaz). 

Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais. 

14 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 107, de 2008 (no 2.093/2003, 
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na Casa de origem, do Deputado Júlio Delga-
do), que dispõe sobre a advertência em rótulos 
de alimentos e bulas de medicamentos que 
contêm fenilalanina. 

Parecer sob nº 1.881, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece. 

15 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 122, de 2008 (nº 2.977/2004, 
na Casa de origem, do Deputado Eduardo 
Cunha), que altera a Lei nº 9.615, de 24 de 
março de 1998, de forma a obrigar a realiza-
ção de exames periódicos para avaliar a saú-
de dos atletas e prever a disponibilização de 
equipes de atendimento de emergência em 
competições profissionais. 

Pareceres favoráveis, sob nºs 2.409 e 
2.410, de 2009, das Comissões de Assuntos 
Sociais, Relator: Senador Paulo Duque; e de 
Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns. 

16  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Maurício 
Rabelo), que altera a redação do art. 70 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui 
a substituição ou retirada de peças e compo-
nentes, sem autorização do consumidor no 
fornecimento de serviços). 

Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de 
2009, das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favo-
rável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta; e 

– da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao 
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ. 

17 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007, na 
Casa de origem, do Deputado Vanderlei Macris), 

que altera o inciso I do caput do art. 38 da Lei nº 
10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe 
sobre o Estatuto do Idoso, para reservar aos 
idosos pelo menos três por cento das unidades 
residenciais em programas habitacionais públi-
cos ou subsidiados com recursos públicos. 

Pareceres sob nºs 1.107 e 1.917, de 
2009, das Comissões de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa, Relator: Senador 
Paulo Paim, favorável; e de Assuntos Sociais, 
Relator: Senador Efraim Morais, pela rejeição 
(em audiência, nos termos do Requerimento 
nº 635, de 2009). 

18  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006, 
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zim-
mermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso, 
para garantir a prioridade dos idosos na aqui-
sição de unidades residenciais térreas, nos 
programas nele mencionados. 

Pareceres favoráveis, sob nº 67 e 1.593, 
de 2009, das Comissões 

– de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, Relator ad hoc: Senador Flávio 
Arns; e

– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador Paulo Paim (em audiência, nos termos 
do Requerimento nº 636, de 2009). 

19  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 158, de 2008 (nº 843/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Daniel Almei-
da), que altera o art. 473 da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de 
permitir a ausência ao serviço para realização 
de exame preventivo de câncer. 

Parecer sob nº 1.650, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relatora ad hoc: 
Senadora Fátima Cleide, favorável, com as 
Emendas nºs 1 e 2-CAS, que apresenta. 

20 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99, 
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci), 
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que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (dispõe sobre o direito de 
arrependimento do consumidor). 

Parecer favorável, sob nº 706, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, Rela-
tor: Senador Leomar Quintanilha.

21 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008 

Discussão, em turno único do Projeto de 
Lei da Câmara nº 184, de 2008 (nº 231/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Bernardo 
Ariston), que dispõe sobre a criação de áre-
as específicas e instalação de assentos para 
pessoas portadoras de deficiência e pessoas 
obesas e dá outras providências. 

Parecer sob nº 2.294, de 2009, da Co-
missão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, Relator ad hoc: Senador Pau-
lo Paim, favorável nos termos da Emenda nº 
1-CDH (Substitutivo), que oferece. 

22 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 194, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 194, de 2008 (nº 612/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Ricardo 
Izar), que altera o art. 18 da Lei nº 5.991, de 
17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre 
o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, 
Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Cor-
relatos, e dá outras providências, para permitir 
que farmácias e drogarias disponibilizem ser-
viços de aferição da pressão arterial. 

Parecer sob nº 1.916, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Mozarildo Cavalcanti, favorável, com a Emenda 
nº 1-CAS, que apresenta. 

23 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Alexandre 
Silveira), que inclui as vacinas contra hepatite 
A, meningocócica conjugada C, pneumocóci-
ca conjugada sete valente, varicela e pneu-
mococo no Calendário Básico de Vacinação 
da Criança. 

Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mão Santa. 

24 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2009

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 11, de 2009 (nº 
1.128/2003, na Casa de origem, do Deputado 
Carlos Abicalil), que dispõe sobre a criação 
do Programa Nacional de Saúde Vocal do 
Professor da rede pública de ensino e dá 
outras providências. 

Pareceres sob nºs 1.907 e 1.908, de 
2009, das Comissões 

– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tor: Senador Papaléo Paes, favorável, com as 
Emendas nºs 1 a 3-CE, que apresenta; e 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Papaléo Paes, favorável, com as Emendas 
nºs 1 e 2-CE/CAS, e Subemenda nº1 CAS à 
Emenda nº 3-CE. 

25 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Celso Rus-
somanno), que acrescenta parágrafos ao art. 
31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 
– Código de Defesa do Consumidor, para ga-
rantir ao consumidor o exame dos produtos 
adquiridos. 

Parecer favorável, sob nº 707, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator 
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro. 

26  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005, 
na Casa de origem, da Deputada Sandra Ro-
sado), que fixa critério para instituição de datas 
comemorativas. 

Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Cristovam Buarque. 

27 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 191, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Recurso nº 18, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 191, de 2009 (nº 3.620/2008, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
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da República, que dá nova redação ao inciso 
XI do art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio 
de 2003, que dispõe sobre a organização da 
Presidência da República e dos Ministérios, 
para alterar a estrutura básica do Ministério 
do Esporte (cria uma Secretaria no Ministério 
do Esporte). 

Parecer favorável, sob nº 2.066, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romero Jucá. 

28  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 77, DE 2007 
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 

143 do Regimento Comum) 

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 77, de 2007 (apresentado como conclusão 
do Parecer nº 3, de 2007-CN, da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fisca-
lização, Relator: Senador João Ribeiro), que

aprova as contas do Governo Federal, 
do Senado Federal, da Câmara dos Deputa-
dos, do Supremo Tribunal Federal, do Superior 
Tribunal de Justiça, da Justiça do Trabalho, do 
Conselho da Justiça Federal e da Justiça Fe-
deral de 1º e 2º Graus, da Justiça Eleitoral, da 
Justiça Militar, da Justiça do Distrito Federal 
e Territórios e do Ministério Público da União, 
relativas ao exercício de 2003. 

29  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 60, DE 2009 
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 

143 do Regimento Comum) 

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 60, de 2009 (apresentado como conclusão 
do Parecer nº 1, de 2009-CN, da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização, Relator: Senador Gim Argello), que 
aprova as Contas do Governo Federal relativas 
ao Exercício de 2004. 

30 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006 

(Tramita nos termos dos arts. 142 e 
143 do Regimento Comum) 

Discussão, em segundo turno, do Projeto 
de Lei do Senado nº 226, de 2006, de iniciativa 

da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
dos Correios, que acrescenta dispositivos ao 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 – Código Penal, e à Lei nº 1.579, de 18 
de março de 1952, que dispõe sobre as Co-
missões Parlamentares de Inquérito (tipifica as 
condutas de fazer afirmação falsa ou negar a 
verdade, na condição de indiciado ou acusa-
do, em inquéritos, processos ou Comissões 
Parlamentares de Inquérito). 

Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008, 
da Comissão de Constituição e Justiça (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 29, 
de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias. 

31  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Recurso nº 5, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria 
do Senador Demóstenes Torres, que regula-
menta o emprego de algemas em todo o ter-
ritório nacional. 

Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos 
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, 
em turno único, perante a Comissão): favorá-
vel, nos termos de emenda substitutiva, que 
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emen-
das, apresentadas ao Substitutivo, no turno 
suplementar, perante a Comissão): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que apresenta. 

32 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005 

 (Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Recurso nº 8, de 2006) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria 
da Senador Papaléo Paes, que altera o art. 2º 
da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que 
restringe a venda de esteróides ou peptídeos 
anabolizantes e dá outras providências, para 
tipificar a venda desses produtos como crime 
punível com penas equivalentes às do tráfico 
ilícito de substância entorpecente. 

Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795, 
de 2009, das Comissões 
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– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Augusto Botelho, favorável, com a Emenda nº 
1-CAS (Substitutivo), que oferece; e 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorá-
vel, nos termos do Substitutivo, oferecido pela 
Comissão de Assuntos Sociais. 

33  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 202, DE 2005 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do  
Recurso nº 7, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 202, de 2005, de autoria 
da Senadora Lúcia Vânia, que altera a Lei nº 
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, para dispor 
sobre a fixação e o ajuste dos parâmetros, ín-
dices e indicadores de produtividade. 

Pareceres sob nºs 1.302 e 2.226, de 
2009, da Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária, Relatora: Senadora Kátia Abreu, 1º 
pronunciamento (sobre o projeto): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CRA (Substitu-
tivo) que oferece; 2º pronunciamento (sobre 
as Emendas nºs 2 e 3, de Plenário): contrá-
rio, com voto em separado do Senador Sadi 
Cassol. 

34 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 390, DE 2005 – COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar, de autoria do Senador Renan Calheiros 
e outros Senhores Senadores, que altera os 
arts. 1º e 22 da Lei Complementar nº 64, de 
1990 – Lei das Inelegibilidades (dispõe sobre 
crimes e procedimentos relativos a inelegi-
bilidades e sobre o sistema de prestação de 
contas eleitorais). 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 

com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

35 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 175, DE 2003– COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 175, de 2003-Complementar, 
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que 
altera o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei Com-
plementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que 
dispõe sobre inelegibilidade cominada aos 
que tiveram suas contas relativas ao exercício 
de cargos ou funções públicas rejeitadas pelo 
órgão competente. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 
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36 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 316, DE 2004 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 316, de 2004-Complementar, 
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, 
que acrescenta dispositivo à Lei Complementar 
nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das Inelegi-
bilidades), para declarar a inelegibilidade, em 
quaisquer outros Municípios do mesmo Esta-
do, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos na 
eleição imediatamente anterior. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

37 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 341, DE 2004 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complementar, 
de autoria do Senador Eduardo Azeredo, que 
acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei Com-
plementar nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei de 

Inelegibilidade), para estabelecer que os Chefes 
do Poder Executivo e respectivos Vices devem 
se licenciar para concorrer à reeleição. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

38 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 266, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 266, de 2005-Complementar, de 
autoria do Senador Alvaro Dias, que acrescenta a 
alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei Complemen-
tar nº 64, de 18 de maio de 1990, para determinar 
a inelegibilidade, nas eleições subseqüentes, do 
ocupante de cargo público que a ele renuncie. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
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rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

39 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 269, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 269, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade, nas 
eleições subsequentes, do parlamentar que 
renuncie ao mandato e do chefe do Poder 
Executivo que, réu de processo crime de res-
ponsabilidade, renuncie ao cargo. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

40 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

 Nº 274, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
 (Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 274, de 2005-Complementar, 

de autoria do Senador Tião Viana, que altera a Lei 
Complementar nº 64 de 19 de maio de 1990, para 
acrescentar nova hipótese de inelegibilidade quan-
do houver renúncia ao mandato parlamentar. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

41  
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 313, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 313, de 2005-Complemen-
tar, de autoria do Senador Pedro Simon que 
acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º e 
dá nova redação à alínea “d” do inciso I do art. 
1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei Comple-
mentar nº 64, de 1990. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 

537ANAIS DO SENADO FEDERALNOVEMBRO 2010



Novembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 17 50787 

da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

42  
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 363, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 363, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990, alterando prazo de cessação 
de inelegibilidade de magistrados. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

43 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 381, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 381, de 2005-Comple-
mentar, de autoria do Senador Pedro Simon 
que acresce parágrafo único ao art. 15 da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
(dispõe sobre casos de inelegibilidade). 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

44  
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 141, DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

 Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 141, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Antônio Carlos Valada-
res, que altera a redação do inciso I do art. 1° 
da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio 
de 1990, para determinar a inelegibilidade de 
candidato condenado por compra de voto. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

45  
PROJETO DE LEI DO SENADO 
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Nº 231, DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 231, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Romeu Tuma, que al-
tera a redação da alínea “g” do inciso I do art. 
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para impedir que a mera propositura 
de ação judicial que vise desconstituir a deci-
são que rejeitou as contas de agente público 
suspenda sua inelegibilidade. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

46 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 261, DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Péres, que al-
tera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para estabelecer a inelegibilidade de 
condenados ou processados por crime contra 
a administração pública. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

47 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 265, DE 2007 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 265, de 2007-Complemen-
tar, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, 
que acrescenta parágrafos ao art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
para tornar inelegível o candidato que tenha 
parentes ocupantes de cargos comissionados, 
na mesma circunscrição e estender aos paren-
tes próximos as condições de inelegibilidade 
aplicáveis aos agentes políticos. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
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rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

48 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 684, DE 2007 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 684, de 2007-Complementar, 
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, 
que acrescenta alínea ao inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para tornar inelegíveis os apresentado-
res, locutores e comentaristas de programas 
de rádio ou televisão que não se afastarem 
de suas funções até um ano antes do pleito, 
e proibir detentores de mandatos eletivos de 
exercer essas atividades. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

49 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 17, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
 (Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 17, de 2008-Complementar, 

de autoria do Senador Tasso Jereissati, que 
altera dispositivos da Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990, que estabelece, 
de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição 
Federal, casos de inelegibilidades, prazo de 
cessação e determina outras providências. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

50  
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 84, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que acres-
centa alínea “j” ao inciso I do art. 1° da Lei 
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade de candidato 
que responda a processo judicial. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
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da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

51 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 184, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do  

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 184, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Valter Pereira, que altera 
a alínea “g” do art. 1º da Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990, para condicionar a 
suspensão da inelegibilidade ao ajuizamento, 
no prazo de três meses da decisão adminis-
trativa irrecorrível do órgão competente para 
rejeição das contas, de ação que questione a 
legalidade dessa deliberação. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

52 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 209, DE 2008 
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do 
Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684 de 2007-
Complementares; e 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 209, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Cristovam Buarque, 

que altera a Lei nº 64, de 18 de maio de 1990 
(Lei de Inelegibilidade), para tornar inelegível 
agente público denunciado por envolvimento 
com prostituição infantil. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

53  
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 236, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que 
altera a redação da alínea b do inciso I do art. 
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para fazer constar que a contagem 
do prazo de inelegibilidade do dispositivo em 
questão é contado a partir da perda do man-
dato eletivo. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania.

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
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ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

54  
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 249, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do 

Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que altera 
a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade dos 
que foram condenados pela prática dos crimes 
que especifica, por improbidade administrativa 
e para determinar a preferência no julgamento 
dos processos respectivos. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

55 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2007 (In-

cluído em Ordem do Dia nos termos do 
Recurso nº 1, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 14, de 2007, de autoria do 
Senador Cristovam Buarque, que altera a Lei 
nº 9.394, de 1996, para dispor sobre a obri-

gatoriedade do ensino da Libras na educação 
infantil e no ensino fundamental. 

Pareceres sob nºs 1.276 e 2.340, de 
2008, da Comissão de Educação, Cultura e 
Esportes, 1º pronunciamento (sobre o Pro-
jeto): Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CE 
(Substitutivo), que apresenta; 2º pronuncia-
mento (sobre as Emendas nº 2 e 3-Plen): 
Relatora: Senadora Marisa Serrano, favorá-
vel à Emenda nº 2-Plen, e pela aprovação da 
Emenda nº 3-Plen, na forma de subemenda 
que apresenta. 

56  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Recurso nº 19, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 117, de 2007, de autoria 
do Senador Sérgio Zambiasi, que altera o art. 
22 da Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005, 
para limitar as exigências das instituições fi-
nanceiras na concessão de financiamentos 
habitacionais de interesse social. 

Pareceres sob nºs 2.059 e 2.060, de 
2009, das Comissões: 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Antonio Carlos Valadares, contrário; e 

– de Assuntos Econômicos, Relator: Se-
nador Antonio Carlos Júnior, favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE, que apresenta; com absten-
ção do Senador Antonio Carlos Valadares. 

57  
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar, 
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que 
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105, 
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os 
dados financeiros não sigilosos, para fins de 
investigação de ilícito penal. 

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 1º pro-
nunciamento (sobre o Projeto): favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronun-
ciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): favorável, 
nos termos de Subemenda, que oferece. 
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58  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 190, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Recurso nº 17, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 190, de 2007, de autoria da 
Senadora Maria do Carmo Alves, que altera 
a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para 
prever o exame criminológico para progressão 
de regime, livramento condicional, indulto e 
comutação de pena. 

Parecer sob nº 2.013, de 2009, da Comis-
são de Constituição Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Antônio Carlos Júnior, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta. 

59 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 1.135, de 
2008, da Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa, Relator ad hoc: Se-
nador Flávio Arns), que altera o art. 30 da Lei 
no 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos 
Cartórios), para incluir, entre os deveres dos 
notários e oficiais de registro, o encaminha-
mento de relatório pertinente ao quantitativo 
de emolumentos recebidos no exercício ante-
rior à corregedoria do tribunal. 

Parecer favorável, sob nº 729, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-

dania, Relator ad hoc: Senador Renato Ca-
sagrande. 

60 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da 
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedo-
filia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei 
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar 
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado 
em outro país pela prática de crime contra a 
liberdade sexual ou o correspondente ao des-
crito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990. 

Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Não havendo nenhum inscrito mais, declaro encer-
rada esta sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 41 
minutos.) 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE 
JOSÉ SARNEY

16-11-2010 
terça-feira

16:00 – Ordem do Dia
Plenário 
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 53ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)

Bahia
Minoria-DEM - Antonio Carlos Júnior* (S)

Bloco-PR - César Borges*
PDT - João Durval**

Rio Grande do Sul
Bloco-PT - Paulo Paim*
PTB - Sérgio Zambiasi*
Maioria-PMDB - Pedro Simon**

Amazonas
Minoria-PSDB - Arthur Virgílio*
PDT - Jefferson Praia* (S)

Bloco-PR - Alfredo Nascimento**

Rio de Janeiro
Bloco-PRB - Marcelo Crivella*
Maioria-PMDB - Regis Fichtner* (S)

Maioria-PP - Francisco Dornelles**

Ceará
PDT - Patrícia Saboya*
Minoria-PSDB - Tasso Jereissati*
Bloco-PC DO B - Inácio Arruda**

Paraná
Minoria-PSDB - Flávio Arns*
PDT - Osmar Dias*
Minoria-PSDB - Alvaro Dias**

Maranhão
Maioria-PMDB - Edison Lobão*
Maioria-PMDB - Mauro Fecury* (S)

PTB - Epitácio Cafeteira**

Paraíba
Minoria-DEM - Efraim Morais*
Bloco-PRB - Roberto Cavalcanti* (S)

Minoria-PSDB - Cícero Lucena**

Acre
Maioria-PMDB - Geraldo Mesquita Júnior*
PV - Marina Silva*
Bloco-PT - Tião Viana**

Pará
Minoria-PSDB - Flexa Ribeiro* (S)

PSOL - José Nery* (S)

Minoria-PSDB - Mário Couto**

Espírito Santo
Maioria-PMDB - Gerson Camata*
Bloco-PR - Magno Malta*
Bloco-PSB - Renato Casagrande**

Mato Grosso do Sul
Bloco-PT - Delcídio Amaral*
Maioria-PMDB - Valter Pereira* (S)

Minoria-PSDB - Marisa Serrano**

Pernambuco
Minoria-DEM - Marco Maciel*
Minoria-PSDB - Sérgio Guerra*
Maioria-PMDB - Jarbas Vasconcelos**

Piauí
Minoria-DEM - Heráclito Fortes*
PSC - Mão Santa*
PTB - João Vicente Claudino**

Distrito Federal
Minoria-DEM - Adelmir Santana* (S)

PDT - Cristovam Buarque*
PTB - Gim Argello** (S)

São Paulo
Minoria-DEM - Alfredo Cotait* (S)

Bloco-PT - Aloizio Mercadante*
Bloco-PT - Eduardo Suplicy**

Rio Grande do Norte
Minoria-PSDB - João Faustino* (S)

Minoria-DEM - José Bezerra* (S)

Minoria-DEM - Rosalba Ciarlini**

Rondônia
Bloco-PT - Fátima Cleide*
Maioria-PMDB - Valdir Raupp*
PDT - Acir Gurgacz**

Minas Gerais
Minoria-PSDB - Eduardo Azeredo*
Maioria-PMDB - Hélio Costa*
Minoria-DEM - Eliseu Resende**

Santa Catarina
Bloco-PT - Ideli Salvatti*
Maioria-PMDB - Neuto De Conto* (S)

Minoria-DEM - Raimundo Colombo**

Tocantins
Bloco-PR - João Ribeiro*
Maioria-PMDB - Leomar Quintanilha*
Minoria-DEM - Kátia Abreu**

Goiás
Minoria-DEM - Demóstenes Torres*
Minoria-PSDB - Lúcia Vânia*
Minoria-PSDB - Marconi Perillo**

Alagoas
Minoria-PSDB - João Tenório* (S)

Maioria-PMDB - Renan Calheiros*
PTB - Fernando Collor**

Amapá
Maioria-PMDB - Gilvam Borges*
Minoria-PSDB - Papaléo Paes*
Maioria-PMDB - José Sarney**

Mato Grosso
Minoria-DEM - Gilberto Goellner* (S)

Bloco-PT - Serys Slhessarenko*
Minoria-DEM - Jayme Campos**

Sergipe
Maioria-PMDB - Almeida Lima*
Bloco-PSB - Antonio Carlos Valadares*
Minoria-DEM - Maria do Carmo Alves**

Roraima
S/PARTIDO - Augusto Botelho*
Maioria-PMDB - Romero Jucá*
PTB - Mozarildo Cavalcanti**

Mandatos
*: Período 2003/2011    **: Período 2007/2015
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

1) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PEDOFILIA

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 200, de 2008, de
autoria do Senador Magno Malta e outros Senhores Senadores, composta de sete titulares e cinco suplentes,
nos termos do § 4º do art. 145 do Regimento Interno do Senado Federal, para, no prazo de cento e vinte
dias, apurar a utilização da internet na prática de crimes de "pedofilia", bem como a relação desses crimes
com o crime organizado. 

(Requerimento nº 200, de 2008, lido em 4.3.2008)

Número de membros: 7 titulares  e 5  suplentes

PRESIDENTE: Senador Magno Malta   (PR-ES)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (9)

RELATOR: Senador Demóstenes Torres   (DEM-GO)

Leitura: 04/03/2008
Designação: 24/03/2008
Instalação: 25/03/2008

Prazo final: 04/08/2008
Prazo prorrogado: 13/03/2009
Prazo prorrogado: 23/09/2009
Prazo prorrogado: 02/05/2010
Prazo prorrogado: 11/11/2010

Prazo final prorrogado: 22/12/2010
TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres   (DEM-GO)

Eduardo Azeredo   (PSDB-MG)

 1.  VAGO (1,4)

 2.  Papaléo Paes   (PSDB-AP) (7)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Paulo Paim   (PT-RS) (3)

Magno Malta   (PR-ES)
 1.  José Nery   (PSOL-PA) (2,5,6)

Maioria ( PMDB, PP )
Almeida Lima   (PMDB-SE)
VAGO (8)

 1.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB-AC) (8)

PTB
VAGO (10)  1.  Sérgio Zambiasi   (RS)

Notas:
1. Em 01/04/2008, o Senador Virginio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
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2. Em 04.06.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
3. Em 04.06.2008, o Senador Paulo Paim é designado titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em substituição ao
Senador Marcelo Crivella.
4. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
5. Em 03.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. SF/GSJN nº
081/2009).
6. Em 03.03.2009, vago em virtude da cessão da vaga ao Partido Socialismo e Liberdade (Of. nº 020/2009-GLDBAG).
7. Em 23.04.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Cícero Lucena (Of. nº
73/09-GLPSDB).
8. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita deixa a vaga de titular e é designado membro suplente do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB
nº 016-A/2009).
9. Em 26.10.2010, vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma.
10. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
*. Prorrogado até 23.09.2009 através do Requerimento nº 200, de 2009, lido em 16.02.2009.
**. Prorrogado até 13.03.2009 através do Requerimento nº 818, de 2008, lido em 25.06.2008.
***. Prorrogado até 02.05.2010 através do Requerimento nº 1.275, de 2009, lido em 22.09.2009.
****. Prorrogado até 11.11.2010 através do Requerimento nº 431, de 2010, lido em 28.04.2010.
*****. Prorrogado até 22.12.2010 através do Requerimento nº 872, de 2010, lido em 10.11.2010.
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2) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - AMAZÔNIA

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 572, de 2009,
de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares
e sete suplentes, para investigar, no prazo de cento e oitenta dias, os seguintes fatos a respeito da
Amazônia: 1) conflito referente à demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol e outras; 2)
recentes denúncias de falta de assistência à saúde indígena; 3) áreas indígenas nos Estados de Roraima,
Amazonas, Pará e Mato Grosso, cujos territórios chegam a 57%, 21%, 20% e 30%, respectivamente, das
áreas territoriais desses Estados; 4) problemas envolvendo a soberania nacional nas áreas de fronteira:
tráfico internacional, terrorismo, guerrilhas, vigilância das fronteiras etc; 5) falta de condições de
sustentabilidade das comunidades indígenas já integradas às comunidades não indígenas; 6) alegado
aumento do desmatamento da floresta; 7) recrudescimento da aquisição de terras por parte de estrangeiros;
8) questões fundiárias e ambientais. 

(Requerimento nº 572, de 2009, lido em 15.5.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:

Leitura: 15/05/2009
TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jayme Campos   (DEM-MT) (1,4)

Gilberto Goellner   (DEM-MT) (1,9)

Flexa Ribeiro   (PSDB-PA) (1)

 1.  Adelmir Santana   (DEM-DF) (1)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB-AM) (1)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Aloizio Mercadante   (PT-SP)
João Ribeiro   (PR-TO)
Renato Casagrande   (PSB-ES)

 1.  Marcelo Crivella   (PRB-RJ)
 2.  Flávio Arns   (PSDB-PR) (5,6)

Maioria ( PMDB, PP )
Renan Calheiros   (PMDB-AL)
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB-AC) (3)

Gilvam Borges   (PMDB-AP) (7)

 1.  Valter Pereira   (PMDB-MS)
 2.  VAGO (8)

PTB
Mozarildo Cavalcanti   (RR) (1)  1.  João Vicente Claudino   (PI) (1)

PDT
Cristovam Buarque   (DF) (2)

Notas:



1. Indicações das Lideranças.
2. Em 03.06.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Osmar Dias (Of. nº
51/09-LPDT).
3. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Francisco
Dornelles (OF. GLPMDB nº 015-A/2009).
4. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
5. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
6. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
7. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
8. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
9. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).

3) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - DNIT

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito criada nos termos do Requerimento nº 783, de 2009, de
autoria do Senador Mário Couto e outros Senhores Senadores, composta de treze titulares e sete suplentes,
para apurar, no prazo de cento e oitenta dias, as causas, condições e responsabilidades supostamente
praticadas pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT. 

(Requerimento nº 783, de 2009, lido em 24.06.2009)

Número de membros: 13 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:

Leitura: 24/06/2009

4) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - MEDICAMENTOS

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 1.106, de 2009, de
autoria do Senador Romeu Tuma e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete suplentes,
destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, a falsificação de medicamentos e equipamentos médicos
em todo o território nacional. 

(Requerimento nº 1.106, de 2009, lido em 01.09.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:

Leitura: 01/09/2009
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5) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - INSS

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 1.531, de 2009, de
autoria do Senador Mário Couto e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete suplentes,
destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, no período entre 2003 e os dias atuais, problemas na
Previdência Social, como: fraudes no INSS; sonegações; desvio de recursos; dívidas para com o INSS e
procedimentos adotados; certidões negativas; situação econômico-financeira do INSS. 

(Requerimento nº 1.531, de 2009, lido em 18.11.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:

Leitura: 18/11/2009
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS

1) REFORMA DO REGIMENTO INTERNO - 2008
Finalidade: Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Projeto de Resolução para reforma do Regimento
Interno do Senado Federal. 

(Requerimento nº 208, de 2008, de iniciativa da Mesa do Senado Federal, aprovado em 5.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.622, de 2008, do Senador Marco Maciel, aprovado em 10.12.2008)

Número de membros: 6

PRESIDENTE:  Senador Marco Maciel  (DEM-PE) (1)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Antonio Carlos Valadares  (PSB-SE) (2)

RELATOR:  Senador Gerson Camata  (PMDB-ES)
Leitura: 05/03/2008

Instalação: 06/11/2008
Prazo prorrogado: 30/06/2009
Prazo prorrogado: 31/08/2009
Prazo prorrogado: 22/12/2009
Prazo prorrogado: 17/07/2010

Prazo final prorrogado: 22/12/2010
MEMBROS

Senador Gerson Camata   (PMDB)
Senador César Borges   (PR)
Senador Papaléo Paes   (PSDB)
Senador Antonio Carlos Valadares   (PSB)
Senador Marco Maciel   (DEM)
Senador Inácio Arruda   (PC DO B)

Notas:
1. Em 6.11.2008, o Senador Marco Maciel foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
2. Em 6.11.2008, o Senador Antonio Carlos Valadares foi eleito Vice-Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
*. Em 11.11.2008 foi aprovada a criação de uma sexta vaga na Comissão (Requerimento nº 1.356/2008).
**. Em 29.04.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 496, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 30.06.2009.
***. Em 30.06.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 794, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 31.08.2009.
****. Em 19.08.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.032, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2009.
*****. Em 1.12.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.584, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 17.07.2010.
******. Em 1º.09.2010, lido e aprovado o Requerimento nº 799, de 2010, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2010.

Secretário(a): Antonio Oscar Guimarães Lóssio
Telefone(s): 33033511

Fax: 33031176
E-mail: antiossio@senado.gov.br
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2) TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
Finalidade: Acompanhar todos os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos referentes às obras
do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional
(Transposição do Rio São Francisco), bem como o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco. 

(Requerimento nº 115, de 2008, tendo como primeiro
signatário o Senador Cícero Lucena, aprovado em 02.07.2008)

(Aditado pelo Requerimento nº 1.691, de 2008, aprovado em 18.12.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.621, de 2009, aprovado em 9.12.2009).

Número de membros: 5  titulares e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena  (PSDB-PB)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO (2)

RELATOR:  Senadora Rosalba Ciarlini  (DEM-RN)
Leitura: 02/07/2008

Designação: 26/08/2008
Instalação: 27/08/2008

Prazo: 22/12/2009
Prazo final prorrogado: 22/12/2010

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM)

Senador Cícero Lucena   (PSDB)

1. Senador Efraim Morais   (DEM)

2. Senador Tasso Jereissati   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Inácio Arruda   (PC DO B) 1. Senador Eduardo Suplicy   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (1) 1. Senador Almeida Lima   (PMDB)

PTB
Senador Roberto Cavalcanti   (PRB) (3,4) 1. Senador João Vicente Claudino 

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
2. Vago, em virtude de o PTB ter cedido a vaga de titular do Senador Gim Argello ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 092/2009-GLPTB).
3. Em 12.03.2009, o PTB cede a vaga de titular do Senador Gim Argello ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 092/2009-GLPTB/SF).
4. Em 12.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular em vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo pelo PTB na Comissão (Of.
nº 055/2009-GLDBAG).
*. Em 09.12.2009, aprovado o Requerimento nº 1.621, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2010.

Secretário(a): Irani Ribeiro dos Santos
Telefone(s): 33034854

Fax: 33031176
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3) IDENTIFICAR DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUJEITOS À REGULAÇÃO
Finalidade: Identificar dispositivos constitucionais cuja regulação seja necessária para o exercício de
direitos fundamentais, bem como apresentar proposições legislativas e medidas destinadas a tornar efetivas
normas constitucionais. 

(Requerimento nº 8, de 2009, do Senador Garibaldi Alves Filho, aprovado em 10.03.2009)

Número de membros: 11  titulares e 11 suplentes

Leitura: 10/03/2009
Designação: 02/04/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Demóstenes Torres   (DEM)
Senador Marco Maciel   (DEM)
Senador Cícero Lucena   (PSDB)

1. Senador Eliseu Resende   (DEM)
2. Senador Jayme Campos   (DEM) (2)

3. Senador Flexa Ribeiro   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Antonio Carlos Valadares   (PSB)
Senador Tião Viana   (PT)
Senadora Serys Slhessarenko   (PT)

1. Senador Marcelo Crivella   (PRB)
2. Senador Magno Malta   (PR)
3. Senadora Marina Silva   (PV) (1,3)

Maioria ( PMDB, PP )
1.
2.
3.

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti 1. VAGO (4)

PDT
1.

Notas:
1. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
2. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
3. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
4. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303514

Fax: 330311176
E-mail: willw@senado.gov.br
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4) ACOMPANHAMENTO DE METAS FIXADAS PELA ONU
Finalidade: Acompanhar as Metas de Desenvolvimento do Milênio fixadas pela Organização das Nações
Unidas - ONU, a serem alcançadas pelo governo brasileiro. 

(Requerimento nº 231, de 2009, da Senadora Kátia Abreu, aprovado em 05.05.2009)

Número de membros: 5  titulares e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS) (4)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Augusto Botelho  (S/PARTIDO-RR) (4,6)

RELATOR:  Senadora Kátia Abreu  (DEM-TO) (4)

Instalação: 16/09/2009
Prazo final prorrogado: 22/12/2010

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senadora Kátia Abreu   (DEM)

Senadora Marisa Serrano   (PSDB)

1. Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM) (2)

2. Senador Flávio Arns   (PSDB) (5)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (3,7) 1.

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Valter Pereira   (PMDB) (1) 1.

PTB
Senador Fernando Collor 1.

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 009-A/2009).
2. Em 13.07.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria (DEM) na Comissão (OF. Nº
104/09-GLDEM).
3. Em 15.09.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (OF. GLDBAG nº 131/2009).
4. Em 16.09.2009, foram eleitos Presidente a Senadora Marisa Serrano e Vice-Presidente o Senador Augusto Botelho. A Senadora Kátia Abreu foi
designada relatora (Of. nº 030/09-SSCEPI).
5. Em 21.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro do PSDB na Comissão (Of. 184/09-GLPSDB).
6. Conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010, o Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT.
7. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
*. Em 1.12.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.585, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2010.

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 33033514

Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br
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5) COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DE BRASÍLIA
Finalidade: Em parceria com o Governo do Distrito Federal, colaborar com o calendário oficial das
comemorações do cinquentenário de Brasília. 

(Requerimento nº 247, de 2009, do Senador Geraldo Mesquita Júnior, aprovado em 05.05.2009)

Número de membros: 6

PRESIDENTE:  Senador Adelmir Santana  (DEM-DF) (3)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG) (3)

RELATOR:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC) (3)

Instalação: 16/09/2009
MEMBROS

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Senador Adelmir Santana   (DEM)

Senador Eduardo Azeredo   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Eduardo Suplicy   (PT)
Senador Roberto Cavalcanti   (PRB)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (1,2)

PTB
Senador Gim Argello 

Notas:
1. Em 23/06/2009, o Senador Mauro Fecury é designado Titular do Bloco da Maioria, na Comissão (Of. GLPMDB nº 008-A-2009).
2. Em 24.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita Junior é designado membro do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Mauro Fecury
(OF. GLPMDB Nº 019-A-2009).
3. Em 16.09.2009, foram eleitos Presidente o Senador Aldemir Santana e Vice-Presidente o Senador Eduardo Azeredo. O Senador Geraldo Mesquita
Júnior foi designado relator (Of. nº 031/09-SSCEPI).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303514

Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br
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6) ENCHENTES NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das enchentes nos municípios da Região Norte. 

(Requerimento nº 449, de 2009, do Senador Arthur Virgílio, aprovado em 20.05.2009)

Número de membros: 7

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Arthur Virgílio   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (3)

Senadora Fátima Cleide   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (1)

Senador Valdir Raupp   (PMDB) (2)

PTB
VAGO (4)

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
3. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
4. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
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7) INUNDAÇÕES NO MARANHÃO, PIAUÍ, CEARÁ, BAHIA E RIO GRANDE DO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das inundações ocorridas em municípios dos Estados do Maranhão, Piauí,
Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte. 

(Requerimento nº 592, de 2009, tendo como primeiro
signatário o Senador José Sarney, aprovado em 21.05.2009)

Número de membros: 7

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:
Coordenação:

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM)

Senador Tasso Jereissati   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador César Borges   (PR)
Senador Inácio Arruda   (PC DO B)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Mão Santa   (PSC) (2,3,4)

Senador Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (1,5)

PTB
Senador João Vicente Claudino 

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
3. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
4. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
5. O Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
*. Incluido o Estado do Rio Grande do Norte, conforme comunicação lida e aprovada na sessão deliberativa ordinária de 21 de maio de 2009.
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8) VIII CONFERÊNCIA DAS PARTES DE REVISÃO DO TRATADO
SOBRE A NÃO-PROLIFERAÇÃO DE ARMAS NUCLEARES

Finalidade: Representar o Senado Federal na VIII Conferência das Partes de Revisão do Tratado sobre a
Não-Proliferação de Armas Nucleares (TNP), que acontece em maio de 2010, na sede das Nações Unidas. 

(Requerimento nº 391, de 2010, da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, aprovado em 29.04.2010)

Número de membros: 3

MEMBROS
Senador Inácio Arruda   (PC DO B) (1)

Notas:
1. Designado o Senador Inácio Arruda em 19.05.2010.

9) ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS
DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

Finalidade: Acompanhar os resultados das apurações da Auditoria Geral do Estado do Pará na
Administração do Governo daquele Estado. 

(Requerimento nº 550, de 2010, do Senador Mário Couto, aprovado em 22.06.2010)

Número de membros: 5  titulares e 3 suplentes
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 ACOMPANHAMENTO DA CRISE FINANCEIRA E DA EMPREGABILIDADE

(Ato do Presidente nº 16, de 2009)
(publicado no DSF de 14.02.2009)

Número de membros: 5

PRESIDENTE:  Senador Francisco Dornelles  (PP-RJ)
Instalação: 03/03/2009

MEMBROS
Senador Pedro Simon   (PMDB)
Senador Francisco Dornelles   (PP)
Senador Marco Maciel   (DEM)
Senador Tasso Jereissati   (PSDB)
Senador Aloizio Mercadante   (PT)

Secretário(a): Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone(s): 3303.4638

E-mail: dirceuv@senado.gov.br
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 CT - REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PLS 156/2009 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, que reforma o Código de Processo
Penal.

Número de membros: 11

PRESIDENTE:  Senador Demóstenes Torres  (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE:  Senadora Serys Slhessarenko  (PT-MT)
RELATOR-GERAL:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)

RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS:  Senador Tião Viana  (PT-AC)
RELATOR-PARCIAL - INQUÉRITO POLICIAL:  VAGO (8)

RELATOR-PARCIAL - MEDIDAS CAUTELARES:  Senador Marconi Perillo  (PSDB-GO)
RELATOR-PARCIAL - PROVAS:  Senador Valter Pereira  (PMDB-MS)

RELATOR-PARCIAL - RECURSOS:  Senadora Serys Slhessarenko  (PT-MT)
Instalação: 20/05/2009

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Demóstenes Torres   (DEM)
Senador Marco Maciel   (DEM)

Senador Papaléo Paes   (PSDB)
Senador Marconi Perillo   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Aloizio Mercadante   (PT) (3,5)

Senador Renato Casagrande   (PSB)
Senadora Serys Slhessarenko   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Almeida Lima   (PMDB)
Senador Valter Pereira   (PMDB)

PTB
VAGO (7)

PDT
Senadora Patrícia Saboya (1,2,4,6)

Notas:
1. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
2. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº 62/09-LPDT).
3. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (OF nº 127/2009-GLDBAG).
4. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
5. Em 2.12.2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado membro do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 162/2009-GLDBAG)
6. Em 08.12.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro do PDT na Comissão (Of. nº 87/09-LPDT).
7. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
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8. Em 26.10.2010, vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma.

Secretário(a): Antonio Oscar Guimarães Lossio
Telefone(s): 33033511

Fax: 33031176
E-mail: antiossio@senado.gov.br

NOVO CALENDÁRIO DE TRAMITAÇÃO DO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 156, DE 2009, 

QUE REFORMA O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
PRAZOS1

RELATÓRIOS PARCIAIS: 19.06.2009 a 16.07.2009 (art. 374, IV) 
RELATÓRIO DO RELATOR-GERAL: 17.07.2009 a 27.08.2009 (art. 374, V)2

PARECER PRORROGADO: 28.08.2009 a 25.09.2009 (art. 374, VI)2

PARECER FINAL PRORROGADO: 18.12.20093

REDAÇÃO FINAL: (art. 318, III, combinado com o art. 374, XIII)

1 Prazos duplicados pela aprovação do Requerimento nº 777, de 2009, em 24.06.2009.
2 Prazos quadruplicados pela aprovação do Requerimento nº 1.020, de 2009, em 13.08.2009. 
3 Prazo prorrogado pela aprovação do Ofício s/nº/2009-CPP, em 30.09.2009.
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 CT - REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PLS 166/2010 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2010, que reforma o Código de Processo Civil.

Número de membros: 11  titulares e 11 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Demóstenes Torres  (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Antonio Carlos Valadares  (PSB-SE)

RELATOR-GERAL:  Senador Valter Pereira  (PMDB-MS)
RELATOR-PARCIAL - PROCESSO ELETRÔNICO:  Senador Antonio Carlos Júnior  (DEM-BA)

RELATOR-PARCIAL - PARTE GERAL:  VAGO (4)

RELATOR-PARCIAL - PROCESSO DE CONHECIMENTO:  Senador Marconi
Perillo  (PSDB-GO)

RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS ESPECIAIS:  Senador Almeida Lima  (PMDB-SE)
RELATOR PARCIAL - CUMPR. SENTENÇAS E EXECUÇÃO:  Senador Antonio Carlos

Valadares  (PSB-SE)
RELATOR-PARCIAL - RECURSOS:  Senador Acir Gurgacz  (PDT-RO)

Designação: 09/07/2010
Instalação: 04/08/2010

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Demóstenes Torres   (DEM)
Senador Antonio Carlos Júnior   (DEM)

Senador Marconi Perillo   (PSDB)
Senador Papaléo Paes   (PSDB)

1. Senador Marco Maciel   (DEM)
2. Senador Adelmir Santana   (DEM)

3. Senador Cícero Lucena   (PSDB)
4. Senador Alvaro Dias   (PSDB)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Regis Fichtner   (PMDB) (2)

Senador Almeida Lima   (PMDB)
Senador Valter Pereira   (PMDB)

1. Senador Romero Jucá   (PMDB)
2. Senador Valdir Raupp   (PMDB)
3. Senador Francisco Dornelles   (PP)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Antonio Carlos Valadares   (PSB) (1)

Senador Eduardo Suplicy   (PT) (1)

1. Senador Inácio Arruda   (PC DO B) (1)

2. Senador Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (1,3)

PTB
VAGO (5) 1. Senador Gim Argello 

PDT
Senador Acir Gurgacz 1.

Notas:
1. Designados membros do Bloco de Apoio ao Governo os Senadores Antonio Carlos Valadares e Eduardo Suplicy, titulares, e Inácio Arruda e Augusto
Botelho, suplentes, conforme ofício lido na sessão deliberativa de 03.08.2010.
2. Em 4.8.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 102/2010-GLPMDB), em substituição ao Senador
Renan Calheiros.
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3. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
4. Em 26.10.2010, vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma.
5. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
*. Instalada a Comissão, eleitos o Presidente e o Vice-Presidente e designados o Relator-Geral e os Relatores-Parciais, conforme o Of. nº
001/2010-CRCPC, lido na sessão deliberativa ordinária de 04.08.2010.

Secretário(a): ANTONIO OSCAR GUIMARÃES LÓSSIO
Telefone(s): 33033511

E-mail: sscepi@senado.gov.br

CALENDÁRIO ORIGINAL DE TRAMITAÇÃO DO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 166, DE 2010,
QUE REFORMA O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

PRAZOS

RELATÓRIOS PARCIAIS: 30.08 a 26.10.2010 (art. 374, IV) 
RELATÓRIO DO RELATOR-GERAL: 27.10 a 25.11.2010 (art. 374, V)

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS: 02 a 27.08.2010 (art. 374, III)

PARECER FINAL: 26.11 a 22.12.2010 (art. 374, VI) 1

1
1

1 Prazos quadruplicados pela aprovação do Requerimento nº 747, de 2010, em 04.08.2010.
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES

1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS  - CAE
Número de membros: 27 titulares  e 27 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Garibaldi Alves Filho  (PMDB-RN) (112)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Delcídio Amaral  (PT-MS)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)

Eduardo Suplicy   (PT) (34)

Delcídio Amaral   (PT) (28)

Aloizio Mercadante   (PT) (38)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (37,93,105)

Marcelo Crivella   (PRB) (35)

Inácio Arruda   (PC DO B) (40)

César Borges   (PR) (31)

 1.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (33)

 2.  Renato Casagrande   (PSB) (30)

 3.  Paulo Paim   (PT) (11,41,94,104)

 4.  Ideli Salvatti   (PT) (36,106,113,121,122)

 5.  VAGO (29,72)

 6.  VAGO (4,39,81,82,83,84,87,95)

 7.  João Ribeiro   (PR) (32)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (66,68)

Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (56,59,110)

Gerson Camata   (PMDB) (54,70)

Valdir Raupp   (PMDB) (63)

Neuto De Conto   (PMDB) (8,15,53,69,117,120)

Pedro Simon   (PMDB) (57,62)

Renan Calheiros   (PMDB) (58,78)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (55,61)

 2.  Gilvam Borges   (PMDB) (64,67,88,92,100,101)

 3.  Hélio Costa   (PMDB) (3,60,97,98)

 4.  VAGO (2,60,80,85,86,91)

 5.  Edison Lobão   (PMDB) (9,65,71,96,99)

 6.  Regis Fichtner   (PMDB) (1,60,108,116)

 7.  Almeida Lima   (PMDB) (58,77)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Eliseu Resende   (DEM) (44)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (17,43)

Efraim Morais   (DEM) (49)

VAGO (52,107,111,114,123)

Adelmir Santana   (DEM) (14,16,47)

Jayme Campos   (DEM) (13,51,76,79,89,90)

Cícero Lucena   (PSDB) (24)

João Tenório   (PSDB) (27)

Arthur Virgílio   (PSDB) (24,73)

Tasso Jereissati   (PSDB) (24)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (43,102,103,118,119)

 2.  Demóstenes Torres   (DEM) (18,50)

 3.  Heráclito Fortes   (DEM) (46)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (43)

 5.  Kátia Abreu   (DEM) (48)

 6.  José Bezerra   (DEM) (5,45,109,115)

 7.  Alvaro Dias   (PSDB) (23)

 8.  Sérgio Guerra   (PSDB) (19,25,74)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (26)

 10.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (22,75)

PTB (7)

João Vicente Claudino (42)

Gim Argello (42)

 1.  Sérgio Zambiasi (12,42)

 2.  Fernando Collor (42)
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PDT
Osmar Dias (21)  1.  Jefferson Praia (10,20)

Notas:
1. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
2. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
3. Em 04/03/2009, o Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
4. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
5. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 114/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão em virtude de o Senador Edison Lobão encontrar-se afastado do
exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia. (Of. 142/2008 - GLPMDB).
10. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/08-LPDT).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 66/2008-GLDBAG).
12. Em 23.06.2008, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 18/2008/GLPTB), em vaga anteriormente
pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo. O Senador Paulo Paim deixou de compor a Comissão, como membro suplente do Bloco de Apoio ao
Governo (Of. nº 069/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 362/2008).
16. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
17. Em 25/11/2008, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado titular do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes, que assume
a suplência (Of. 119/08-GLDEM).
18. Em 25/11/2008, o Senador Heráclito Fortes é designado suplente do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Júnior, que
assume a titularidade (Of. 119/08-GLDEM).
19. Em 26/11/2008, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of.
136/08-GLPSDB).
20. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
23. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
24. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena, Sérgio Guerra e Tasso Jereissati tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 023/09-GLPSDB).
25. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
26. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
27. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
28. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
29. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
30. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Ideli Salvatti.
31. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
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32. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Flávio Arns.
34. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
35. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
36. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
37. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
38. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Delcídio Amaral.
39. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
40. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
41. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Marina Silva.
42. Em 17.02.2009, os Senadores João Vicente Claudino e Gim Argelo tiveram suas indicações como titulares, e o Senador Sérgio Zambiasi, como
suplente, ratificadas pela Liderança do PTB. O Senador Fernando Collor foi designado como membro suplente (Of. nº 025/09-GLPTB).
43. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior, como titular, e os Senadores Gilberto Goellner e Rosalba Ciarlini, como suplentes, tiveram as suas
indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do DEM (Of. nº 012/09-GLDEM).
44. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
45. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
46. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
47. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
48. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
49. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
50. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Heráclito Fortes.
51. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
52. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
53. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
54. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF. GLPMDB
nº 022/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
56. Em 04/03/2009, o Senador Garibaldi Alves Filho teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
57. Em 04/03/2009, o Senador Pedro Simon teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
58. Em 02.03.20090, vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
59. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
60. Em 02.03.2009, os Senadores Wellington Salgado, Leomar Quintanilha e Paulo Duque tiveram suas indicações como suplentes da Comissão
ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
61. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
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62. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 022/2009).
63. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
64. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
65. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
66. Em 04/03/2009, o Senador Francisco Dornelles teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
67. Em 04/03/2009, o Senador Gilvam Borges teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
68. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
69. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
70. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 47/2009 - GLPMDB).
71. Em 04/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
72. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns (Of. 42/2009 -
GLDBAG).
73. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
suplência (Of. 55/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
titularidade (Of. 55/09-GLPSDB).
75. Em 15/04/2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.
72/09-GLPSDB).
76. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
77. Em 03.09.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
78. Em 03.09.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
79. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
80. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
81. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
82. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
83. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Expedito Júnior (Of. 138/2009-GLDBAG).
84. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
85. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
86. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
87. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 160/2009-GLDBAG).
88. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
89. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
90. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
91. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
92. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
93. Em 29/03/2010, o Senador Tião Viana deixou de integrar a Comissão (Of. 12/2010-GLDBAG).
94. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(OF. GSALFN nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12098).
95. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
96. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
97. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

98. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 51/2010).
99. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 47/2010).
100. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
101. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
102. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
103. Em 13.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 33/2010).
104. Em 1º.06.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 35/2010-GLDBAG).
105. Em 1º.06.2010, o Senador Roberto Cavalcanti deixa de compor a Comissão como membro suplente e é designado como membro titular em vaga
destinada ao Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. n° 34/2010-GLDBAG)
106. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos nºs
704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
107. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
108. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
109. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
110. O Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
111. Em 15.07.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador Raimundo Colombo ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
112. Senador Garibaldi Alves encontra-se licenciado nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
113. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Ideli Salvatti (Of. 049/2010-GLDBAG).
114. Em 15.07.2010, a Senadora Níura Demarchi é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PSDB pelo DEM (Of. 55/10-GLPSDB).
115. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
116. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 110/2010)
117. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
118. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner, em 05/09/2010.
119. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
120. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
121. Vago, em virtude do pronunciamento do Senador Belini Meurer na sessão do Senado de 06.10.2010.
122. Em 22.10.2010, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 070/10-GLDBAG).
123. Vago em virtude de a Senadora Níura Demarchi ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador Raimundo Colombo, em 11.11.2010.

Secretário(a): Adriana Tavares Sobral de Vito
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n° 19 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3303-4605 e 33113516
Fax: 3303-4344

E-mail: scomcae@senado.gov.br
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1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS

Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local. 

(Requerimento Da Comissão De Assuntos Econômicos 7, de 2005)

Número de membros: 9 titulares  e 9 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)

Antonio Carlos Valadares   (PSB)
VAGO (6)

VAGO (10,12,14)

 1.  Delcídio Amaral   (PT)
 2.  VAGO (9)

 3.  João Vicente Claudino   (PTB)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp   (PMDB)
VAGO (4)

 1.  VAGO (11,13)

 2.  Renato Casagrande   (PSB) (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Rosalba Ciarlini   (DEM)
Raimundo Colombo   (DEM) (7,15)

Sérgio Guerra   (PSDB)

 1.  VAGO (5)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)
 3.  VAGO (8)

PMDB PDT PSDB
Cícero Lucena   (PSDB)  1.

Notas:
1. Vaga compartilhada entre PMDB, PSDB e PDT.
2. Vaga do PMDB cedida ao PSB
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jonas Pinheiro.
6. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Vago em virtude de o Senador Eduardo Azeredo ter sido substituído pelo Senadora Lúcia Vânia na Comissão de Assuntos Econômicos (Ofício nº
129/08-GLPSDB).
9. Vago em 17.02.09 em virtude de a Senadora não pertencer mais à Comissão.
10. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
11. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
12. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
13. Vago em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão.
14. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
15. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
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2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS  - CAS
Número de membros: 21 titulares  e 21 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Rosalba Ciarlini  (DEM-RN)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Paulo Paim  (PT-RS)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (5)

VAGO (3,18,29,71,82)

Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (27,117)

Paulo Paim   (PT) (26)

Marcelo Crivella   (PRB) (30)

Fátima Cleide   (PT) (34,75,77,78)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (36,58,61)

Renato Casagrande   (PSB) (36,60,65)

 1.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (33,78,104)

 2.  César Borges   (PR) (28)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (35)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (1,2,13)

 5.  Ideli Salvatti   (PT) (31,32,107,113,120,121)

 6.  VAGO (36)

 7.  José Nery   (PSOL) (36,63,64)

Maioria ( PMDB, PP )
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (57,68,73)

Gilvam Borges   (PMDB) (9,52,88,91,95,96)

Regis Fichtner   (PMDB) (6,56,111,115)

VAGO (48,80,101,118,119)

Mão Santa   (PSC) (50,76,79)

 1.  Valter Pereira   (PMDB) (51,94,102)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (53)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (54)

 4.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (49,74,80,110)

 5.  Gerson Camata   (PMDB) (55,93,103)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Adelmir Santana   (DEM) (42)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (39)

Efraim Morais   (DEM) (12,15,41)

VAGO (46,108,112,114,123)

Flávio Arns   (PSDB) (23,37,83)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (20,66,100,105,106,122)

Papaléo Paes   (PSDB) (22,98,99)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (44)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (43,70,72,89,90)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (10,45)

 4.  José Bezerra   (DEM) (4,40,109,116)

 5.  Sérgio Guerra   (PSDB) (24,67,85,92,97)

 6.  Marisa Serrano   (PSDB) (25,81,86,87)

 7.  Lúcia Vânia   (PSDB) (21,38,84)

PTB (8)

Mozarildo Cavalcanti (7,11,59)  1.  Gim Argello (14,16,62)

PDT
João Durval (17,47)  1.  Cristovam Buarque (19,69)

Notas:
1. O Senador Fernando Collor encontra-se licenciado, nos termos do Requerimento nº 968, de 2007, aprovado em 27/08/2007.
2. Em 04/09/2007, o Senador Euclydes Mello é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Fernando
Collor (Of. 141/2007-GLDBAG).
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
5. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
6. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
7. Em 23/04/2008, o Senador Gim Argello deixa de integrar a Comissão (Of. 73/2008-GLPTB).



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

8. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
9. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
10. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
11. Em 02/07/2008, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado Titular do PTB, na Comissão, em vaga antes ocupada pelo Senador Gim Argello (Of.
111/2008-GLPTB).
12. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
13. Vago, em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em
28.12.2007.
14. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 145/2008/GLPTB).
15. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
16. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
17. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
João Durval.
18. Vago em virtude de a Senadora Patrícia Saboya ter sido indicada na Comissão pelo PDT, em 11.02.2009, como membro titular.
19. Em 11.02.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
20. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
21. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
22. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 022/09-GLPSDB).
23. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
24. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
25. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
26. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
27. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
28. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
29. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG.
30. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
31. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
32. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
34. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
35. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
36. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
37. Em 17.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 41/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
38. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 39/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
39. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
40. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
41. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
42. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
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43. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
44. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
45. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Raimundo Colombo.
46. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Rosalba Ciarlini.
47. Em 19.02.2009, o Senador João Durval é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. 14/09 - GLPDT).
48. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 34/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão(OF. GLPMDB nº 34/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
58. Em 04.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
59. Em 04.03.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PTB (Of. nº
068/2009-GLPTB).
60. Em 04.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
61. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Tião Viana (Of. 40/2009 -
GLDBAG).
62. Em 05/03/2009, o Senador Gim Argello é designado Suplente do PTB na Comissão (Of. 85/2009 - GLPTB).
63. Em 10.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida ao PSOL pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of.
GSNJ nº 135/2009).
64. Em 10.03.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede a vaga de suplente ao Partido Socialismo e Liberdade - PSOL (Of. nº 047/2009-GLDBAG).
65. Em 04.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 051/2009-GLDBAG).
66. Em 24.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
062/09-GLPSDB).
67. Em 24.03.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of.
nº 062/09-GLPSDB).
68. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
69. Em 21.05.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. 48/09 - LPDT).
70. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
71. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
72. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
73. Em 14.09.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão. (OF. GLPMDB nº 155/2009).
74. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
75. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
76. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
77. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
78. Em 29.09.2009, a Senadora Fátima Cleide deixa de compor a Comissão como membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo e é designada membro
titular, em substituição ao Senador Expedito Júnior (Of. 137/2009-GLDBAG).
79. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
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80. Em 01.10.2009, o Senador Garibaldi Alves Filho deixa vaga de membro titular na Comissão e passa à suplência, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 162/2009).
81. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 165/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
82. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
83. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns assume a vaga de titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. nº
164/09-GLPSDB).
84. Em 09.10.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 164/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
85. Em 15.10.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of.
170/09-GLPSDB).
86. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
87. Em 18.11.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 195/09-GLPSDB).
88. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
89. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
90. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
91. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
92. Em 26.03.2010, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of. nº
17/10-GLPSDB).
93. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
94. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
95. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
96. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
97. Em 06.05.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Cícero Lucena (Of. nº
033/10-GLPSDB).
98. Em 11.05.2010, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of. nº
36/10-GLPSDB).
99. Em 19.05.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of. nº
38/10-GLPSDB).
100. Em 25.05.2010, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of. nº
39/10-GLPSDB).
101. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 76/2010).
102. Em 26.05.2010, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 77/2010).
103. Em 26.05.2010, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 78/2010).
104. Em 01.06.2010, o Senador Antônio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
033/2010-GLDBAG).
105. Em 16.06.2010, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of. nº
40/10-GLPSDB).
106. Em 01.07.2010, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of. nº
48/10-GLPSDB).
107. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
108. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
109. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
110. O Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
111. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
112. Em 15.07.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador Raimundo Colombo ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
113. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Ideli Salvatti (Of. 048/2010-GLDBAG).
114. Em 15.07.2010, a Senadora Níura Demarchi é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PSDB pelo DEM (Of. 53/10-GLPSDB).
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115. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 103/2010).
116. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro suplente do DEM na Comissão (OF. GLDEM nº 055/2010), em substituição ao Senador
José Agripino.
117. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
118. Em 18.08.2010, a Senadora Selma Elias é designada membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 125/2010).
119. Vago em virtude de a Senadora Selma Elias ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Neuto de Conto, a partir de
1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
120. Vago, em virtude do pronunciamento do Senador Belini Meurer na sessão do Senado de 06.10.2010.
121. Em 22.10.2010, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 069/10-GLDBAG).
122. Em 22.10.2010, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of. nº
072/10-GLPSDB).
123. Vago em virtude de a Senadora Níura Demarchi ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador Raimundo Colombo, em 11.11.2010.

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 11:30 hs - Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa

Telefone(s): 3303-3515
Fax: 3303-3652

E-mail: scomcas@senado.gov.br
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2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Flávio Arns  (PSDB-PR)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO (16)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Efraim Morais   (DEM)

VAGO (2,17)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (10,11)

 2.  Marisa Serrano   (PSDB) (3)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

Flávio Arns   (PSDB) (6,12,15)  1.  Paulo Paim   (PT) (5)

PMDB
VAGO (8,18)  1.  VAGO (7,13,14)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB) (4)  1.  Gim Argello   (PTB) (9)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Em 6.04.2009, o Senador Eduardo Azeredo teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
3. Em 6.04.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
4. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
6. Em 6.04.2009, o Senador Flávio Arns teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
7. Em 6.04.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
8. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
9. Em 6.04.2009, o Senador Gim Argello é designado membro suplente do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
10. Em 6.04.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS),
em substituição ao Senador Papaléo Paes.
11. Em 15/04/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Subcomissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (OF. nº
15/09 - PRES/CAS).
12. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
13. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
14. Vago em 01.10.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à Comissão (OF.GLPMDB nº 162/2009-GLPMDB).
15. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
16. Vago, em 25.05.2010, em virtude de o Senador Eduardo Azeredo não pertencer mais à Comissão.
17. Em 25.05.2010, vago em virtude de o Senador Eduardo Azeredo não pertencer mais à Comissão.
18. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).



2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA
DA SAÚDE

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Augusto Botelho  (S/PARTIDO-RR) (13,23)

VICE-PRESIDENTE:  VAGO (13,18)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Adelmir Santana   (DEM) (7)

Papaléo Paes   (PSDB) (11,17,19)

 1.  Raimundo Colombo   (DEM) (2,4,20)

 2.  VAGO (2,9,16)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (5,22)  1.  Marcelo Crivella   (PRB) (2,10)

PMDB
Mão Santa   (PSC) (6,14,15)  1.  VAGO (3,21)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB) (8)  1.  João Durval   (PDT) (12)
Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
3. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
4. Em 6.04.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Augusto Botelho teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
6. Em 6.04.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
João Durval.
7. Em 6.04.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS),
em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini.
8. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
9. Em 6.04.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
10. Em 6.04.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
11. Em 6.04.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
12. Em 6.04.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
13. Em 02.07.2009, foi lido o Ofício nº 02/2009-PRES/CASSAÚDE, comunicando eleição.
14. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
15. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
16. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 165/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
17. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Papaléo Paes não pertencer mais à Comissão de Assuntos Sociais (Of. nº 36/10-GLPSDB).
18. Em 11.05.10, vago em virtude de o Senador Papaléo Paes não pertencer mais à Comissão de Assuntos Sociais (Of. nº 36/10-GLPSDB).
19. Em 01.06.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Subcomissão (OF. Nº 081/2010-PRES/CAS).
20. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
21. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
22. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
23. Conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010, o Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT.
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2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DO EMPREGO E DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Paulo Paim  (PT-RS)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Mozarildo Cavalcanti  (PTB-RR)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Adelmir Santana   (DEM)

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (1)

 2.  Papaléo Paes   (PSDB) (5,6)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Paulo Paim   (PT)  1.  José Nery   (PSOL)

PMDB
Mão Santa   (PSC) (2,3)  1.  VAGO (4)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB)  1.  Gim Argello   (PTB)

Notas:
1. Em 16.04.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM, em substituição ao Senador Efraim Morais (OF. nº 17/09 -
PRES/CAS).
2. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
3. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
4. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
5. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Papaléo Paes não pertencer mais à Comissão de Assuntos Sociais (Of. nº 36/10-GLPSDB).
6. Em 01.06.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (OF. Nº 081/2010-PRES/CAS).

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3303-3515

Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA  - CCJ
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Demóstenes Torres  (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO (102)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)

Serys Slhessarenko   (PT) (31,75,81,83,84)

Aloizio Mercadante   (PT) (10,37)

Eduardo Suplicy   (PT) (31)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (33)

Ideli Salvatti   (PT) (31,111,113,120,121)

Tião Viana   (PT) (36,44,87,88,89,100)

 1.  Renato Casagrande   (PSB) (17,38)

 2.  Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (1,15,17,34,116)

 3.  Marcelo Crivella   (PRB) (39)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (16,17,30,74)

 5.  César Borges   (PR) (32,44)

 6.  Marina Silva   (PV) (19,35,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (54,68)

Almeida Lima   (PMDB) (57,68)

Gilvam Borges   (PMDB) (61,68,96,99,106,107)

Francisco Dornelles   (PP) (62,68)

Valter Pereira   (PMDB) (3,68)

Edison Lobão   (PMDB) (9,18,55,65,103,105)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (58,67)

 2.  Renan Calheiros   (PMDB) (59,66,86,93)

 3.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (56,64,78)

 4.  Hélio Costa   (PMDB) (5,69,76,101,104)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (45,60,63)

 6.  Neuto De Conto   (PMDB) (2,68,115,119)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Kátia Abreu   (DEM) (50)

Demóstenes Torres   (DEM) (47)

Jayme Campos   (DEM) (43,82,85,97,98)

Marco Maciel   (DEM) (14,20)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (48)

Alvaro Dias   (PSDB) (28,71)

Jarbas Vasconcelos   (PMDB) (29,72,91)

Lúcia Vânia   (PSDB) (28)

Tasso Jereissati   (PSDB) (28)

 1.  Efraim Morais   (DEM) (42)

 2.  Adelmir Santana   (DEM) (41)

 3.  VAGO (51,110,117,118,123)

 4.  José Bezerra   (DEM) (4,52,112,114)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (8,21,49)

 6.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (27)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (26)

 8.  Arthur Virgílio   (PSDB) (24,70)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (25,73,90,92)

PTB (7)

VAGO (40,122)  1.  Gim Argello (46,108,109)

PDT
Osmar Dias (12,13,22)  1.  Patrícia Saboya (11,23,53,79,80,94,95)

Notas:
1. Em 07/08/2007, o Senador Marcelo Crivella é designado quarto suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Inácio Arruda (Of 131/2007-GLDBAG).
2. O Senador Neuto De Conto teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
3. O Senador Valter Pereira teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco da Maioria (Of. 23/2009-GLPMDB).
4. Vaga cedida pelo DEM ao PSDB.
5. O Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
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6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
9. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 112/08-GLPMDB).
10. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 59/2008 - GLDBAG).
11. Em 04.06.2008, o Senador Cristovam Buarque é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT), em substituição ao Senador Osmar
Dias.
12. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
13. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como Titular na Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. 15/09-GLPDT).
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 06.08.2008, o Senador Francisco Dornelles é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (Ofício nº 081/2008-GLDBAR).
16. Em 13.08.2008, o Senador Expedito Júnior é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Ofício nº 083/2008-GLDBAG).
17. Em 13.08.2008, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
083/2008-GLDBAG).
18. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 354/2008).
19. Em 28.10.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador José Nery
(Ofício nº 096/2008-GLDBAG).
20. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
21. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
22. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 04/09-GLPDT).
23. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 04/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
24. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
25. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
26. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
27. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
28. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio, Lúcia Vânia e Tasso Jereissatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 024/09-GLPSDB).
29. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
30. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
31. Em 16.02.2009, os Senadores Eduardo Suplicy, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
32. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Magno Malta.
33. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
34. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Francisco Dornelles.
35. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
36. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
37. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
38. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
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39. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador César Borges.
40. Em 17.02.2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Epitácio Cafeteira.
41. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
42. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
43. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
44. Em 17.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 21/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges, que passa à suplência, em substituição ao Senador João Ribeiro.
45. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
46. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro Suplente do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti.
47. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Marco Maciel.
48. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
49. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
50. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
51. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador José Agripino.
52. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
53. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of. 15/09 -
GLPDT).
54. Em 02/03/2009, o Senador Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of.
23/2009-GLPMDB).
55. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
23/2009-GLPMDB).
56. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (Of. 23/2009-GLPMDB).
57. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (Of.
23/2009-GLPMDB).
58. Em 02/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney
(Of. 23/2009-GLPMDB).
59. Em 02/03/2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado
de Oliveira (Of. 23/2009-GLPMDB).
60. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (Of. 23/2009-GLPMDB).
61. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
23/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima (Of.
23/2009-GLPMDB).
63. Em 04.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
64. Em 04.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
Júnior (Of. nº 48/2009-GLPMDB).
65. Em 04.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of. nº
48/2009-GLPMDB).
66. Em 04.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
67. Em 04.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
68. Em 04.03.2009, os Senadores Pedro Simon, Almeida Lima, Gilvam Borges, Francisco Dornelles e Valter Pereira, como titulares, e o Senador Neuto
De Conto, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do PMDB (Of. nº 048/2009-GLPMDB).
69. Em 04.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
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70. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
53/09-GLPSDB).
71. Em 10/03/2009, o Senador Alvaro Dias é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. 52/09-GLPSDB).
72. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro, que passa à suplência
(Of. 51/09-GLPSDB).
73. Em 10/03/2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
titularidade (Of. 51/09-GLPSDB).
74. Em 10.03.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 053/2009-GLDBAG).
75. Em 10.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Serys
Slhessarenko (Of. nº 052/2009-GLDBAG).
76. Em 04.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. nº 68/2009-GLPMDB).
77. Em 16.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. nº 056/2009-GLDBAG).
78. Em 19/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros (Of.
GLPMDB 075/2009).
79. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
80. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
60/09-LPDT).
81. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
82. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
83. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
84. Em 09.09.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva, que passa a ocupar vaga de membro suplente (Of. nº 128/2009-GLDBAG).
85. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
86. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
87. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
88. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
89. Em 29.09.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 136/2009-GLDBAG).
90. Em 07.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of. nº
163/09-GLPSDB).
91. Em 06.10.2009, a Liderança do PSDB cede, temporariamente, vaga de titular do Senador Sérgio Guerra ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of. nº
109/09-GLPSDB).
92. Em 28.10.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 187/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Expedito Júnior.
93. Em 04.11.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(Of. nº 188/2009-GLPMDB)
94. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
95. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão(Of. nº 76/09-LPDT).
96. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
97. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
98. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
99. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
100. Em 29.03.2010, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of.13/10-GLDBAG).
101. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
102. Em 30.03.2010, o Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
103. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
104. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 52/2010).



105. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 45/2010).
106. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
107. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
108. Em 19.05.2010, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello(OF.
GLPTB nº 063/2010).
109. Em 26/05/2010, o Senador Gim Argello é designado membro Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Zambiasi (Of. nº
64/2010/GLPTB).
110. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
111. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
112. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
113. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Ideli
Salvatti (Of. 050/2010-GLDBAG).
114. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro suplente do DEM na Comissão (OF. GLDEM nº 055/2010), em substituição ao Senador
José Agripino.
115. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
116. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
117. Em 17.08.2010, vaga cedida temporariamente ao PSDB enquanto durar a licença do Senador Raimundo Colombo (OF. Nº 057/10 - GLDEM).
118. Em 18.08.2010, a Senadora Níura Demarchi é designada membro suplente em vaga cedida pelo DEM na Comissão (Of.63/2010-GLPSDB).
119. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
120. Vago, em virtude do pronunciamento do Senador Belini Meurer na sessão do Senado de 06.10.2010.
121. Em 20.10.2010, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 066/2010-GLDBAG).
122. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
123. Vago em virtude de a Senadora Níura Demarchi ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador Raimundo Colombo, em 11.11.2010.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 10:00 hs - Plenário nº 3 - Ala Alexandre Costa

Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315

E-mail: scomccj@senado.gov.br

3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - IMAGEM E PRERROGATIVAS PARLAMENTARES

Finalidade: Assessorar a Presidência do Senado em casos que envolvam a imagem e as prerrogativas dos
parlamentares e da própria instituição parlamentar. 

Número de membros: 5 titulares

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972

Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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3.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA
Número de membros: 9 titulares  e 9 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Tasso Jereissati  (PSDB-CE)
VICE-PRESIDENTE:  Senador César Borges  (PR-BA)
RELATOR:  Senador Jarbas Vasconcelos  (PMDB-PE)

Designação:  28/10/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Aloizio Mercadante   (PT)
César Borges   (PR)

 1.  Serys Slhessarenko   (PT)
 2.  Antonio Carlos Valadares   (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB)
Renan Calheiros   (PMDB)

 1.  Francisco Dornelles   (PP)
 2.  VAGO (3)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jarbas Vasconcelos   (PMDB)

Tasso Jereissati   (PSDB)
Marconi Perillo   (PSDB)

 1.  Kátia Abreu   (DEM)
 2.  Antonio Carlos Júnior   (DEM)

 3.  Alvaro Dias   (PSDB)

PTB
VAGO (4)  1.  Gim Argello 

PDT
Patrícia Saboya (2)  1.  VAGO (1)

Notas:
1. Em 16.11.2009, o Senador Flávio Torres deixa de compor a Subcomissão em virtude do retorno da Senadora Patrícia Saboya ao exercício do mandato.
2. Em 10.02.2010, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Subcomissão, em substituição ao Senador Osmar Dias (Of. nº
006/10/CCJ).
3. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
4. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
*. Em 17.11.2009, lido o Of. nº 374/09-CCJ, que comunica a composição, designação dos membros, eleição do Presidente e Vice-Presidente e designação
do Relator da Subcomissão, em reunião realizada no dia 28.10.2009.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972

Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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3.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ANÁLISE DO PRS Nº 96, DE 2009 - REFORMA
ADMINISTRATIVA

Finalidade: Análise do PRS nº 96, de 2009, que "Altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal,
instituído pela Resolução nº 58, de 1972, e posteriores modificações". 

Número de membros: 6 titulares

PRESIDENTE:  Senador Jarbas Vasconcelos  (PMDB-PE)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Antonio Carlos Valadares  (PSB-SE)

RELATOR:  Senador Tasso Jereissati  (PSDB-CE)
Designação:  10/02/2010

TITULARES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Eduardo Suplicy   (PT)
Antonio Carlos Valadares   (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jarbas Vasconcelos   (PMDB)
Tasso Jereissati   (PSDB)
Antonio Carlos Júnior   (DEM)

Notas:
*. Em 23.02.2010, lido o Of. nº 12/10-CCJ, que comunica a composição, designação dos membros, eleição do Presidente e Vice-Presidente e designação
do Relator da Subcomissão, em reunião da Comissão realizada no dia 10.02.2010.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972

Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  - CE
Número de membros: 27 titulares  e 27 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Fátima Cleide  (PT-RO) (92,106)

VICE-PRESIDENTE:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS) (74,79)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (31,81,89,91,94)

Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (31,126)

Fátima Cleide   (PT) (31)

Paulo Paim   (PT) (31,47,66)

Inácio Arruda   (PC DO B) (32)

Ideli Salvatti   (PT) (38,76,78,80,96,116,120,132,133)

VAGO (35,85,86,87,98,100,109)

 1.  VAGO (1,36,107)

 2.  Gim Argello   (PTB) (37,96,101)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (12,34)

 4.  José Nery   (PSOL) (33)

 5.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (30,67,94,95)

 6.  João Ribeiro   (PR) (30,71)

 7.  Marina Silva   (PV) (30,80)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB) (56)

Mauro Fecury   (PMDB) (8,16,57,70,72)

Gilvam Borges   (PMDB) (54,102,105,111,112)

VAGO (64,108,127,130)

Gerson Camata   (PMDB) (60)

VAGO (5,9,61,88)

VAGO (53,65)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (55)

 2.  Francisco Dornelles   (PP) (55,83,88)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (55)

 4.  Neuto De Conto   (PMDB) (58,125,129)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (62)

 6.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (15,17,63,118)

 7.  VAGO (59,110)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (4,50,115,119,121,135)

Marco Maciel   (DEM) (40)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (6,19,41)

Heráclito Fortes   (DEM) (42)

João Faustino   (PSDB) (13,49,117,122,123,124)

Adelmir Santana   (DEM) (45)

Alvaro Dias   (PSDB) (26)

Flávio Arns   (PSDB) (22,93)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (28,68,73,75)

Marisa Serrano   (PSDB) (25)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (48,113,114,128,131)

 2.  Kátia Abreu   (DEM) (11,43)

 3.  Jayme Campos   (DEM) (46,77,82,103,104)

 4.  Efraim Morais   (DEM) (52)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (14,18,44)

 6.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (2,39)

 7.  Cícero Lucena   (PSDB) (29,69,75,84,90,97,99)

 8.  Marconi Perillo   (PSDB) (23)

 9.  Papaléo Paes   (PSDB) (27)

 10.  Sérgio Guerra   (PSDB) (24)

PTB
Sérgio Zambiasi (7,51)

VAGO (51,134)

 1.  João Vicente Claudino (51)

 2.  Mozarildo Cavalcanti (51)

PDT
Cristovam Buarque (20)  1.  Jefferson Praia (10,21)

Notas:
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1. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
5. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 07/04/2008, a Presidência designa o Senador Sérgio Zambiasi como membro titular da Comissão (Of. nº 18, de 2008, da Liderança do PTB).
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 110/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 143/2008 - GLPMDB).
10. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
11. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 64/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se encontra licenciada,
nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 220/2008).
16. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 363/2008).
17. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
18. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
19. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
20. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
05/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/2009-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
23. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
24. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
25. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
26. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
27. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
28. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Papaléo Paes.
29. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
30. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
31. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Augusto Botelho, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
32. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Ideli Salvatti.
33. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
34. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
35. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
36. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
37. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
38. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
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39. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
40. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
41. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
42. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
43. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
44. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
45. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
46. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
47. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Paulo Paim como membro titular na Comissão (Of.
nº 22/09-GLDBAG).
48. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Adelmir Santana.
49. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
50. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
51. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma foram designados, como titular, João Vicente Claudino e Mozarildo Cavalcanti, como suplentes, e o
Senador Sérgio Zambiasi teve sua indicação como titular confirmada pela Liderança do PTB (Of. nº 029/09-GLPTB).
52. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
53. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
54. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. GLPMDB nº 28/2009).
55. Em 02.03.2009, os Senadores Romero Jucá, Leomar Quintanilha e Pedro Simon tiveram suas indicações como suplentes da Comissão ratificadas pela
Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 28/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
58. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
59. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
60. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
61. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
62. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
63. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 28/2009).
64. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
65. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
66. Em 04.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 028/2009-GLDBAG).
67. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 41/2009 - GLDBAG).
68. Em 10.03.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo, que passa à
suplência (Of. 49/09 - GLPSDB).
69. Em 10.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia, que passa à
titularidade (Of. 49/09 - GLPSDB).
70. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
71. Em 29.04.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 084/2009-GLDBAG).
72. Em 10.06.2009, o Senador Mauro Fecury é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 017-A/2009).
73. Em 16/06/2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como Titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
74. Em 16.06.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como membro titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
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75. Em 06.08.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, deixando de ocupar a suplência (Of. 132/09 -
GLPSDB).
76. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
77. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
78. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
79. A Senadora Marisa Serrano foi eleita Vice-Presidente da Comissão, conforme ofício lido na sessão de 03.09.2009 (Of. nº 155/2009/CE).
80. Em 09.09.2009, a Senadora Marina Silva deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio e é designada membro suplente (Of.
nº 129/2009-GLDBAG).
81. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
82. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
83. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
84. Em 21.09.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 156/09-GLPSDB).
85. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
86. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
87. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 139/2009-GLDBAG).
88. Em 07.10.2009, o Senador Francisco Dornelles é remanejado da titularidade para a suplência do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador
Leomar Quintanilha (OF. GLPMDB nº 169/2009).
89. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
90. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 167/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
91. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
145/2009-GLDBAG).
92. Em 09.10.2009, vago em virtude de o Senador Flávio Arns deixar de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
145/2009-GLDBAG), c/c o art. 81, § 2º, do RISF.
93. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 161/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
94. Em 14.10.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é remanejado da suplência para a titularidade do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
149/2009-GLDBAG).
95. Em 14.10.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
150/2009-GLDBAG).
96. Em 14.10.2009, a Senadora Ideli Salvatti é remanejada da suplência para a titularidade do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
149/2009-GLDBAG).
97. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
98. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
99. Em 18.11.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 194/09-GLPSDB).
100. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 159/2009-GLDBAG).
101. Em 02.12.2009, o Senador Gim Argello é designado suplente, na Comissão, em vaga cedida ao PDT (Of. 161/2009-GLDBAG e Of.
286/2009/GLPTB)
102. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
103. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
104. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
105. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
106. A Senadora Fátima Cleide foi eleita Presidente da Comissão em 03.03.2010, conforme Of. nº 014/2010/CE, lido na sessão deliberativa ordinária de 9
de março de 2010.
107. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010 - GSALFN, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12098).
108. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
109. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
110. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
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111. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
112. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
113. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
114. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
115. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
116. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
117. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
118. O Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
119. Em 15.07.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador Raimundo Colombo ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
120. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Ideli
Salvatti (Of. 051/2010-GLDBAG).
121. Em 15.07.2010, a Senadora Níura Demarchi é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PSDB pelo DEM (Of. 54/10-GLPSDB).
122. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
123. Em 04.08.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador José Bezerra ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
124. Em 4.8.2010, o Senador João Faustino é designado membro titular na Comissão em vaga cedida pelos Democratas (Of. nº 59/2010-GLPSDB), em
substituição ao Senador José Bezerra.
125. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
126. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
127. Em 18/08/2010, a Senadora Selma Elias é designada membro titular do PMDB na Comissão (OF.GLPMDB nº 124/2010).
128. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner, em 05/09/2010.
129. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
130. Vago em virtude de a Senadora Selma Elias ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Neuto de Conto, a partir de
1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
131. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
132. Vago, em virtude do pronunciamento do Senador Belini Meurer na sessão do Senado de 06.10.2010.
133. Em 22.10.2010, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 067/10-GLDBAG).
134. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
135. Vago em virtude de a Senadora Níura Demarchi ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador Raimundo Colombo, em 11.11.2010.

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:00HS - Plenário nº 15 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121

E-mail: julioric@senado.gov.br
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4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E COMUNICAÇÃO
SOCIAL

Número de membros: 12 titulares  e 12 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

VAGO (7,16,23,25)

Paulo Paim   (PT) (8,17)

Inácio Arruda   (PC DO B) (19)

 1.  VAGO (7)

 2.  Flávio Arns   (PSDB) (16,17,21)

 3.  VAGO (7)

Maioria ( PMDB, PP )
Gerson Camata   (PMDB) (3,20)

VAGO (22)

Francisco Dornelles   (PP) (15)

 1.  VAGO (7)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB)
 3.  VAGO (14)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (4)

Marco Maciel   (DEM) (10)

Rosalba Ciarlini   (DEM)

Marisa Serrano   (PSDB)
Eduardo Azeredo   (PSDB) (9)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (1,6,13)

 2.  VAGO (10)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM) (5,24)

 4.  Cícero Lucena   (PSDB) (9,18)

 5.  Papaléo Paes   (PSDB) (7,11)

PDT
Cristovam Buarque (7,12)  1.  VAGO (12)

Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (Of. 30/2008-GLDEM e
Req. nº 1.135/2009).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
4. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
5. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
6. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
8. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
9. Em 30.09.2009, o Senador Eduardo Azeredo deixa a suplência e é designado membro titular do PSDB na Subcomissão, em substituição ao Senador
Marconi Perillo (Of. nº 183/2009/CE).
10. Em 30.09.2009, o Senador Marco Maciel deixa a suplência e é designado membro titular do DEM na Subcomissão, em substituição ao Senador
Romeu Tuma (Of. nº 183/2009/CE).
11. Em 30.09.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
12. Em 30.09.2009, o Senador Cristovam Buarque deixa a suplência e é designado membro titular do PDT na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
13. Em 30.09.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
14. Em 30.09.2009, o Senador Valter Pereira deixa de compor a Subcomissão como membro suplente do PMDB (Of. nº 183/2009/CE).
15. Em 30.09.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Subcomissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (Of.
nº 183/2009/CE).



16. Em 30.09.2009, a Senadora Ideli Salvatti deixa a suplência e é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (Of. nº
183/2009/CE).
17. Em 30.09.2009, o Senador Flávio Arns deixa a titularidade e é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (Of. nº
183/2009/CE).
18. Em 30.09.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
19. Em 30.09.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição ao Senador
Sérgio Zambiasi (Of. nº 183/2009/CE).
20. Em 30.09.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
21. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
22. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
23. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos
nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
24. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
25. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão de Educação, em substituição à
Senadora Ideli Salvatti (Of. 051/2010-GLDBAG).

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498

Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Número de membros: 9 titulares  e 9 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498

Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498

Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br
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4.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Designação:  22/09/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Eduardo Suplicy   (PT)
Inácio Arruda   (PC DO B)

 1.  João Vicente Claudino   (PTB)
 2.

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (2)

Sérgio Zambiasi   (PTB)
 1.  Gerson Camata   (PMDB)
 2.  Neuto De Conto   (PMDB) (6,7)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Raimundo Colombo   (DEM) (5)

VAGO (3,4)

Alvaro Dias   (PSDB)

 1.  Flávio Arns   (PSDB) (1)

 2.

 3.  Papaléo Paes   (PSDB)

Notas:
1. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
2. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
3. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
4. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão de Educação, Cultura e Esporte (Of. nº 32/10-GLDEM).
5. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
6. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
7. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
*. Lido na sessão deliberativa ordinária de 30.09.2009 o Of. nº 183/2009/CE comunicando a indicação em reunião realizada no dia 22.09.2009 dos nomes
para comporem a Subcomissão.

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498

Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br
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5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO
CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE  - CMA

Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena  (PSDB-PB)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

Renato Casagrande   (PSB) (22)

Marina Silva   (PV) (7,22,43,45)

Alfredo Nascimento   (PR) (24,55,60)

João Ribeiro   (PR) (23)

 1.  Fátima Cleide   (PT) (21)

 2.  César Borges   (PR) (25)

 3.  Inácio Arruda   (PC DO B) (20)

 4.  Delcídio Amaral   (PT) (26)

Maioria ( PMDB, PP )
Gilvam Borges   (PMDB) (38,47,48,49,54,59)

Hélio Costa   (PMDB) (38,56,57)

VAGO (40,50,53,58)

Valter Pereira   (PMDB) (38)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (38)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (5,11,39)

 3.  Almeida Lima   (PMDB) (38)

 4.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (38)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner   (DEM) (32,61,62,64,65)

Kátia Abreu   (DEM) (27)

Heráclito Fortes   (DEM) (30)

Eliseu Resende   (DEM) (35)

Arthur Virgílio   (PSDB) (10,17)

Cícero Lucena   (PSDB) (14)

Marisa Serrano   (PSDB) (15)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (29)

 2.  Raimundo Colombo   (DEM) (1,34,63)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (3,28)

 4.  Jayme Campos   (DEM) (9,31,44,46,51,52)

 5.  Alvaro Dias   (PSDB) (4,19)

 6.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (18)

 7.  Mário Couto   (PSDB) (16)

PTB
Gim Argello (6,33)  1.  Sérgio Zambiasi (33)

PDT
Jefferson Praia (8,13,37,42)  1.  Cristovam Buarque (12,36,41)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 15/04/2008, o Senador Papaléo Paes é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. 50/2008 -
GLPSDB).
5. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 121/08-GLPMDB).
6. Em 22/04/2008, o Senador Gim Argello é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 71/2008-GLPTB).
7. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 58/2008 - GLDBAG).
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 06/08-LPDT).
9. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
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10. Em 05.08.2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao Senador
Mário Couto (Ofício nº 102/08 - GLPSDB).
11. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 361/2008).
12. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 06/2009-GLPDT).
13. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 06/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
15. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
16. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
17. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
18. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº
026/09-GLPSDB).
19. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Papaléo Paes.
20. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
21. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
22. Em 16.02.2009, os Senadores Renato Casagrande e Marina Silva tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
24. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
25. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
26. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
27. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
28. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
30. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
31. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
32. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
33. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello foi confirmado, como titular, e o Senador Sérgio Zambiasi foi designado suplente, na Comissão, pela
Liderança do PTB (Of. nº 030/09-GLPTB).
34. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
35. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
36. Em 19.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
17/09-GLPDT).
37. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
17/09-GLPDT).
38. Em 02.03.2009, os Senadores Leomar Quintanilha, Wellington Salgado e Valter Pereira, como titulares, e os Senadores Romero Jucá, Almeida Lima e
Geraldo Mesquita, como suplentes da Comissão, tiveram suas indicações ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 30/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
40. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
41. Em 04.03.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
30/09-LPDT).
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42. Em 04.03.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
30/09-LPDT).
43. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
44. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
45. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
46. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
47. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
48. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
49. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
50. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
51. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
52. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
53. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
54. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
55. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010 - GSALFN, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12098).
56. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
57. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 056/2010).
58. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
59. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
60. Em 04/05/2010, o Senador Alfredo Nascimento é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 29/2010-GLDBAG).
61. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
62. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
63. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
64. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner, em 05.09.2010.
65. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:30HS - Plenário nº 6 - ALA NILO COELHO

Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060

E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

5.1) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS

Finalidade: Destinada a analisar os problemas ambientais e sociais decorrentes dos chamados "lixôes" e
apresentar propostas para a solução destes problemas, propondo parâmetros, metodologias e orbigações a
serem adotadas pelos municípios. 

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

César Borges   (PR)
VAGO (8)

 1.  Inácio Arruda   (PC DO B)
 2.  VAGO (8)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (9)  1.  VAGO (3,4,6)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (1)

Cícero Lucena   (PSDB) (5,7)

 1.  Adelmir Santana   (DEM)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Em 13/05/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 27/08-CMA).
5. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
6. Vago em virtude do retorno do titular à Casa, Senador Gilvam Borges, em 25.08.2008 (Of. nº 073/2008 - GSGB).
7. Em 05/11/2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB na Subcomissão (Ofício nº 127/08-GLPSDB).
8. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
9. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935

Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.



5.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA ÁGUA

Finalidade: Encaminhamento de soluções legislativas sobre os problemas ainda existentes da gestão e
distribuição dos recursos hídricos no Brasil. 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS) (4)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Flexa Ribeiro  (PSDB-PA) (6)

RELATOR:  Senador Jefferson Praia  (PDT-AM) (5,12,15)

Instalação:  27/10/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Marina Silva   (PV) (1,2)

Jefferson Praia   (PDT) (10,16)

 1.  Fátima Cleide   (PT)
 2.  Renato Casagrande   (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (3,7,8,9)

Valter Pereira   (PMDB)
 1.  Valdir Raupp   (PMDB)
 2.  VAGO (11)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Marisa Serrano   (PSDB)
VAGO (13,14,17,18)

 1.  Flexa Ribeiro   (PSDB)
 2.  Adelmir Santana   (DEM)

PTB
Gim Argello  1.  Sérgio Zambiasi 
Notas:
1. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
2. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
3. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
4. Em 04.11.2009, foi eleita Presidente da Subcomissão a Senadora Marisa Serrano (Of. nº 85/2009-CMA).
5. Em 04.11.2009, foi designado Relator da Subcomissão o Senador Gilberto Goellner (Of. nº 85/2009-CMA).
6. Em 04.11.2009, foi eleito Vice-Presidente da Subcomissão o Senador Flexa Ribeiro (Of. nº 85/2009-CMA).
7. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
8. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
9. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
10. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
11. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
12. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se por 123 dias, a partir de 05.05.2010, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
13. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
14. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle (Of. nº 32/10-GLDEM).
15. Em 08.06.2010, o Senador Jefferson Praia é designado Relator da Subcomissão (Of. nº 95/2010/CMA), em substituição ao Senador Gilberto Goellner.
16. Em 08.06.2010, o Senador Jefferson Praia é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, por cessão (Of. nº
95/2010/CMA).
17. Em 08.06.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do Bloco da Minoria na Subcomissão (Of. nº 88/2010/CMA).
18. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner.
*. Em 19.08.2009, lido o Ofício nº 57/2009-CMA, que informa a criação da Subcomissão, nos termos do RMA nº 38/2009-CMA.
**. Em 04.11.2009, o Ofício nº 85/2009-CMA comunica a instalação da Subcomissão, em 27.10.2009, com eleição de cargos.



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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5.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DA COPA DO MUNDO DE
2014 E DAS OLIMPÍADAS DE 2016

Finalidade: Acompanhamento, fiscalização e controle das obras financiadas com dinheiro público para a
Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. 

Número de membros: 9 titulares  e 9 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena  (PSDB-PB) (2)

VICE-PRESIDENTE:  Senador César Borges  (PR-BA) (2)

RELATOR:  VAGO (2,11,13)

Instalação:  29/09/2009

Atualização:  16/10/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Renato Casagrande   (PSB)
César Borges   (PR) (3)

 1.  Marina Silva   (PV) (4)

 2.  VAGO (3,9)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (1,5,6,7)

VAGO (8)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB)
 2.  Almeida Lima   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (10,12)

Adelmir Santana   (DEM)

Cícero Lucena   (PSDB)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)
 3.  Marisa Serrano   (PSDB)

PTB
Gim Argello  1.  Sérgio Zambiasi 

PDT
Jefferson Praia  1.  Cristovam Buarque 

Notas:
1. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
2. Em 30.09.2009, lido o Ofício nº 67/2009-CMA, que informa a eleição dos Senadores Cícero Lucena e César Borges para Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, e designação do Senador Gilberto Goellner como Relator.
3. Em 30.09.2009, o Senador César Borges deixa a suplência e é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em
substituição ao Senador João Pedro, que passa a ocupar a suplência (Of. nº 67/2009/CMA).
4. Em 16.10.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição ao Senador
João Ribeiro (Of. nº 78/2009-CMA).
5. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
6. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
7. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
8. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).



9. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
10. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
11. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se por 123 dias, a partir de 05.05.2010, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
12. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle (Of. nº 32/10-GLDEM).
13. Vago em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle
(Of. nº 32/10-GLDEM, de 11.05.10).
*. Em 19.08.2009, lido o Ofício nº 57/2009-CMA, que informa a criação da Subcomissão, nos termos do RMA nº 48/2009-CMA.
**. Em 16.10.2009, lido o Ofício nº 78/2009-CMA, que altera a denominação da Subcomissão e o quantitativo de membros e informa mudanças na
composição, nos termos de aditamento ao RMA nº 48/2009-CMA.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935

Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

5.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS
DA USINA DE BELO MONTE

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Flexa Ribeiro  (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)

RELATOR:  Senador Delcídio Amaral  (PT-MS)
Leitura:  10/05/2010

Instalação:  13/05/2010

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Renato Casagrande   (PSB)
Delcídio Amaral   (PT)

 1.  Jefferson Praia   (PDT)
 2.  César Borges   (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Romero Jucá   (PMDB)  1.  Valdir Raupp   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (1,2)

Flexa Ribeiro   (PSDB)

 1.  Kátia Abreu   (DEM)

 2.  Mário Couto   (PSDB)
Notas:
1. Em 08.06.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do Bloco da Minoria na Subcomissão, em substituição ao Senador Jayme Campos
(Of. nº 88/2010/CMA).
2. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner.
*. Em 10.05.2010, lido o Of. 66/10-CMA, que comunica a aprovação do Requerimento nº 20, de 2010 - CMA, que cria esta Subcomissão Temporária.
**. Em 13.05.2010, lido o Of. 75/2010-CMA, que comunica a instalação da Subcomissão, a eleição do Presidente e Vice-Presidente e designação do
Relator.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935

Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA  - CDH
Número de membros: 19 titulares  e 19 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Cristovam Buarque  (PDT-DF)
VICE-PRESIDENTE:  Senador José Nery  (PSOL-PA)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)

Marcelo Crivella   (PRB) (21,53,59,61,64)

Fátima Cleide   (PT) (21)

Paulo Paim   (PT) (21)

Patrícia Saboya   (PDT) (3,23,48,49,57,65,67)

José Nery   (PSOL) (24)

 1.  VAGO (19,73)

 2.  Serys Slhessarenko   (PT) (20)

 3.  VAGO (11,22,30,64)

 4.  Marina Silva   (PV) (22,45,50,52)

 5.  Magno Malta   (PR) (22,48)

Maioria ( PMDB, PP )
Gilvam Borges   (PMDB) (41,44,76)

Gerson Camata   (PMDB) (40)

Regis Fichtner   (PMDB) (35,43,80)

VAGO (34,68,72,75)

VAGO (10,12,33,77)

 1.  VAGO (37,74)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (42)

 3.  Valter Pereira   (PMDB) (38)

 4.  Mão Santa   (PSC) (39,56,58)

 5.  VAGO (36,55,63,66,71)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
José Bezerra   (DEM) (2,25,78,81)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (32)

Eliseu Resende   (DEM) (4,26)

VAGO (8,46)

Arthur Virgílio   (PSDB) (18)

Cícero Lucena   (PSDB) (18)

Flávio Arns   (PSDB) (1,5,61)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (27)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (28,51,54,69,70)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (29)

 4.  Adelmir Santana   (DEM) (9,13,31)

 5.  João Faustino   (PSDB) (16,47,60,62,79)

 6.  Mário Couto   (PSDB) (17)

 7.  Papaléo Paes   (PSDB) (18)

PTB (7)

 1.  Sérgio Zambiasi 

PDT
Cristovam Buarque (14)  1.  Jefferson Praia (15)

Notas:
1. Em virtude do retorno do titular, Senador Alvaro Dias.
2. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
5. Vaga cedida pelo PSDB ao PR.
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
9. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).

(cedida ao PDT)
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10. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 111/08-GLPMDB).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 65/2008-GLDBAG).
12. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 355/2008).
13. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
14. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
07/09-GLPDT).
15. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/2009-GLPDT).
16. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
17. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
18. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Cícero Lucena tiveram as suas indicações, como titulares, e o Senador Papaléo Paes, como suplente na
Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 027/09-GLPSDB).
19. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
20. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Eduardo Suplicy.
21. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
22. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
23. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
24. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
25. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borges.
26. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
27. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
29. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
30. Em 17.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
19/09-GLDBAG).
31. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
33. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
34. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
35. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
36. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas
Vasconcelos (OF. GLPMDB nº 29/2009).
37. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
38. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
40. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
41. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(OF. GLPMDB nº 29/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
29/2009).
43. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
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44. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
45. Em 31.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 072/2009-GLDBAG).
46. Em 14/04/2009, o Senador Gilberto Goellner deixa de compor a Comissão, como membro Titular do DEM (Of. 61/09-GLDEM).
47. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 74/09-GLPSDB.
48. Em 29.04.2009, o Senador Magno Malta deixa de compor a Comissão como membro titular e é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na
Comissão (Of. nº 082/2009-GLDBAG).
49. Em 09/07/2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 119/2009 - GLDBAG).
50. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
51. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
52. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
53. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
54. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
55. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
56. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
57. Em 29.09.2009, o Senador Aloizio Mercadante deixa de compor a Comissão como membro titular (Of. nº 135/2009-GLDBAG).
58. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
59. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
60. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 170/09-GLPSDB).
61. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 1682/09-GLPSDB).
62. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
63. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
64. Em 19.11.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 154/2009-GLDBAG).
65. Em 20.11.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede vaga de membro titular na Comissão ao PDT (Of. nº 153/2009-GLDBAG).
66. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
67. Em 24.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PDT pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
82/2009-LPDT).
68. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
69. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
70. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
71. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
72. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
73. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010 - GSALFN, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12098).
74. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
75. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
76. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
77. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
78. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
79. Em 16.07.2010, o Senador João Faustino é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 57/10-GLPSDB).
80. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 104/2010).
81. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador José
Agripino.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 12:00HS - Plenário nº 2 - ALA NILO COELHO

Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646

E-mail: scomcdh@senado.gov.br



6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
(Requerimento Comissão De Direitos Humanos E Legislação Participativa 76, de 2007)

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

VAGO (5)

Serys Slhessarenko   (PT)
 1.  Fátima Cleide   (PT)
 2.  VAGO (3,5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (6)  1.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (2,4)

Lúcia Vânia   (PSDB)
 1.  VAGO (1)

 2.

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertecer à Comissão.
2. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of.
30/2008-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
3. A Senadora Patrícia Saboya integra a composição da Subcomissão em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo.
4. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de as Senadoras não pertencerem mais à Comissão.
6. Em 02.03.2009, vago em virtude de a Senadora Roseana Sarney ter sido substituída pelo Senador Valter Pereira na CDH (OF. GLPMDB nº 29/2009).

6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO E
ACOMP. DA REGUL. FUNDIÁRIA DA AMAZÔNIA LEGAL

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

6.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DA JUVENTUDE
E DO IDOSO

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL  - CRE
Número de membros: 19 titulares  e 19 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (9)

Eduardo Suplicy   (PT) (40)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (46,73)

João Ribeiro   (PR) (44,68)

Paulo Paim   (PT) (47,95,99)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (42,55,67,86,87)

 1.  Aloizio Mercadante   (PT) (39,69,85,88,89)

 2.  Marina Silva   (PV) (38,83,84)

 3.  Renato Casagrande   (PSB) (45,75)

 4.  Magno Malta   (PR) (43)

 5.  Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (22,41,50,72,106)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (1)

Francisco Dornelles   (PP) (61)

Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (64)

Romero Jucá   (PMDB) (3,70,74)

Regis Fichtner   (PMDB) (4,101,102)

 1.  Almeida Lima   (PMDB) (5,65)

 2.  Inácio Arruda   (PC DO B) (6,76,77)

 3.  Hélio Costa   (PMDB) (2,94,96)

 4.  Valdir Raupp   (PMDB) (19,24,63)

 5.  Gilvam Borges   (PMDB) (10,21,62,92,93,97,98)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Efraim Morais   (DEM) (48)

Demóstenes Torres   (DEM) (58)

Marco Maciel   (DEM) (18,29,57)

Heráclito Fortes   (DEM) (8,52)

João Tenório   (PSDB) (33,66)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (33)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (35)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (11,54)

 2.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (7,51)

 3.  João Faustino   (PSDB) (23,27,56,100,103,104,105)

 4.  Alfredo Cotait   (DEM) (53,78,79,80,107,108)

 5.  Alvaro Dias   (PSDB) (37)

 6.  Arthur Virgílio   (PSDB) (17,34,71)

 7.  Tasso Jereissati   (PSDB) (36)

PTB (12)

Fernando Collor (13,14,15,16,25,26,28,30,49)  1.  Mozarildo Cavalcanti (49)

PDT
Patrícia Saboya (32,60,81,82,90,91)  1.  Cristovam Buarque (20,31,59)

Notas:
1. O Senador Pedro Simon teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
2. O Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
3. O Senador Jarbas Vasconcelos teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
4. O Senador Paulo Duque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
5. Em 22.08.2007, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 362/2007).
6. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
7. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007 (DSF
2.10.2007).
8. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
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9. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
10. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
11. Vaga cedida temporariamente ao PSOL, conforme Ofício nº 10/2008-DEM (DSF 14.02.2008).
12. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
13. Em 05.09.2007, o Senador Euclydes Mello é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Fernando Collor (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
14. Senador Euclydes Mello comunica filiação ao PRB, em 1ª/10/2007, Of. nº 041/2007 (DSF 10.10.2007).
15. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
16. Em 14/02/2008, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 15/2008-GLPTB).
17. Em 24/03/2008, o Senador Tasso Jereissati é designado Suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/08 - GLPSDB).
18. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
19. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado,
nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 122/08-GLPMDB).
20. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 09/08-LPDT).
21. Em 05.06.2008, o Senador Valdir Raupp é designado suplente do PMDB e do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 168/2008).
22. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão, em substituição à Senadora Fátima
Cleide (Of. 67/2008 - GLDBAG).
23. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos
do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
24. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 360/2008).
25. Senador Fernando Collor encontra-se licenciado do exercício do mandato a partir de 10.09.2008, pelo prazo de 123 dias (Requerimento nº 1094, de
2008).
26. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Fernando Collor (Of. nº
140/2008-GLPTB).
27. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
28. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
29. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
30. Em 03/02/2009, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 2/2009-GLPTB).
31. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 08/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Jefferson Praia.
32. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
08/09-GLPDT).
33. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Eduardo Azeredo tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
PSDB (Of. nº 028/09-GLPSDB).
34. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
35. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
36. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
37. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
38. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
39. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
40. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
41. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
42. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
43. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
44. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
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45. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Augusto Botelho.
46. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Marcelo Crivella.
47. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
48. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
49. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor foi confirmado, como titular, e o Senador Mozarildo Cavalcanti, designado como suplentes, pela
Liderança do PTB (Of. nº 032/09-GLPTB).
50. Em 17.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
51. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borge.
52. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
53. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
54. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Nery.
55. Em 17.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Tião Viana.
56. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
57. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
58. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
59. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of.
19/09-GLPDT).
60. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
19/09-GLPDT).
61. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of.
24/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (Of.
24/2009-GLPMDB).
63. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
24/2009-GLPMDB).
64. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima
(Of. 24/2009-GLPMDB).
65. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. 24/2009-GLPMDB).
66. Em 03.03.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. nº
47/09-GLPSDB).
67. Em 03.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Augusto
Botelho (Of. nº 026/09-GLDBAG).
68. Em 03.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Aloizio
Mercadante (Of. nº 029/09-GLDBAG).
69. Em 03.03.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Of. nº 029/09-GLDBAG).
70. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
71. Em 03.03.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório (Of. nº
47/09-GLPSDB).
72. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Tião Viana (Of. nº 026/09-GLDBAG).
73. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Renato Casagrande (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
74. Em 10.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 063/2009).
75. Em 10.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Antonio Carlos Valadares (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
76. Em 28.04.2009, o PMDB cede vaga de suplente ao PC do B (OF. GLPMDB nº 109/2009).
77. Em 30.04.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente em vaga cedida pelo PMDB na Comissão (Of. IA Nº 093/2009).
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78. Em 02/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro suplente em vaga cedida pelo DEM na Comissão (OF. Nº 165/2009/GLPTB).
79. Em 02/06/2009, a Liderança do Democratas cede, temporariamente, vaga de suplente ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (OF. Nº
094/09-GLDEM).
80. Em 02/06/2009, a Senadora Kátia Abreu deixa de compor a Comissão (Of. 93/09-GLDEM).
81. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
82. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
59/09-LPDT).
83. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
84. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
85. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
86. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (Of. 125/09-GLDBAG).
87. Em 16.09.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. GLDBAG nº 132/2009).
88. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
89. Em 13.10.2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 148/2009-GLDBAG).
90. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
91. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. 77/09-GLPDT).
92. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
93. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
94. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
95. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. GSALFN nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12098).
96. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 054/2010).
97. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
98. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
99. Em 01.06.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 036/2010-GLDBAG).
100. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
101. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
102. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 105/2010).
103. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
104. Em 04.08.2010, o DEM cede a vaga de suplente ocupada pelo Senador José Bezerra ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
105. Em 4.8.2010, o Senador João Faustino é designado membro suplente na Comissão em vaga cedida pelos Democratas (Of. nº 60/2010-GLPSDB), em
substituição ao Senador José Bezerra.
106. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
107. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
108. Em 03.11.2010, o Senador Alfredo Cotait é designado membro suplente do Democratas na Comissão (Of. nº 66/2010-GLDEM).

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
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7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

VAGO (3,4,6)

João Ribeiro   (PR)
 1.  VAGO (7)

 2.  Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (11)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (9,10)  1.  Valdir Raupp   (PMDB)

 2.  VAGO (8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (1)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 2.  VAGO (7)

PDT
Cristovam Buarque  1.  VAGO (5)
Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertencer à Comissão.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
4. Em 21.02.2008, o Senador Fernando Collor é designado membro titular na Subcomissão (Of. nº 008/2008-CRE).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
6. Vago em razão da substituição do Senador Fernando Collor pela Senadora Ada Mello na CRE, em 07.10.2008 (Of. Nº 140/2008-GLPTB).
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
8. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE.
9. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
10. Vago em 02.03.09 em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão (Of. nº 024/2009-GLPMDB).
11. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

VAGO (1,4)  1.  VAGO (5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (6)  1.  Pedro Simon   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (5)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Marco Maciel   (DEM)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

PDT
VAGO (3)  1.

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador Fernando Collor encontrar-se licenciado, nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, no período de
30.08.2007 a 27.12.2007, e ter sido substituído pelo Senador Euclydes Mello, na Comissão de Relações Exteriores (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
4. O Senador Fernando Collor retornou ao mandato em 11.01.2009. Aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
6. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Mozarildo Cavalcanti  (PTB-RR)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

José Agripino   (DEM) (5)

VAGO (2,7)

Flexa Ribeiro   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB)
 3.  Tasso Jereissati   (PSDB)

PMDB PP
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)
Valdir Raupp   (PMDB) (1,3)

 1.  Pedro Simon   (PMDB)
 2.  Romero Jucá   (PMDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (6)  1.  VAGO (4)

PTB
Mozarildo Cavalcanti  1.  Fernando Collor 

Notas:
1. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE (OF. Nº 054/2009 - CRE).
2. Em 17/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of.
077/2009-CRE).
3. Em 17/06/2009, o Senador Valdir Raupp é designado titular do Bloco da Maioria (Of. 077/2009-CRE).
4. Vago em 15.09.2009 em virtude de o Senador Tião Viana não pertencer mais à CRE (Of. 125/09-GLDBAG).
5. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
6. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
7. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA  - CI
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Fernando Collor  (PTB-AL)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Eliseu Resende  (DEM-MG)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

Serys Slhessarenko   (PT) (18)

Delcídio Amaral   (PT) (18,33,56)

Ideli Salvatti   (PT) (18,90,92,98,99)

Inácio Arruda   (PC DO B) (23)

Fátima Cleide   (PT) (20)

João Ribeiro   (PR) (21)

 1.  Marina Silva   (PV) (16,66,68)

 2.  Paulo Paim   (PT) (25,33,57)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (19)

 4.  VAGO (17,70,72,73)

 5.  Eduardo Suplicy   (PT) (24)

 6.  VAGO (22,81)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (52,63,64)

Gilvam Borges   (PMDB) (53,76,79,85,86)

Regis Fichtner   (PMDB) (45,91,93)

Mão Santa   (PSC) (5,9,49,71,74)

Valdir Raupp   (PMDB) (48,60)

Edison Lobão   (PMDB) (43,80,83)

 1.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,6,54,94,97)

 2.  Hélio Costa   (PMDB) (29,50,82,84)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (8,10,11,44)

 4.  Valter Pereira   (PMDB) (46)

 5.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (47,64,89)

 6.  Almeida Lima   (PMDB) (51,55,63)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner   (DEM) (34,87,88,95,96)

Eliseu Resende   (DEM) (26)

Heráclito Fortes   (DEM) (35)

Jayme Campos   (DEM) (37,67,69,77,78)

Kátia Abreu   (DEM) (7,27)

Arthur Virgílio   (PSDB) (40,61,65)

João Tenório   (PSDB) (41,58)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (14)

Marconi Perillo   (PSDB) (42)

 1.  Antonio Carlos Júnior   (DEM) (30)

 2.  Efraim Morais   (DEM) (38)

 3.  Adelmir Santana   (DEM) (36)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (31)

 5.  Demóstenes Torres   (DEM) (1,28)

 6.  Cícero Lucena   (PSDB) (14)

 7.  Mário Couto   (PSDB) (13,59,65)

 8.  Alvaro Dias   (PSDB) (14,62)

 9.  Sérgio Guerra   (PSDB) (15)

PTB (4)

Fernando Collor (32)  1.  Gim Argello (32)

PDT
Acir Gurgacz (12,75)  1.  João Durval (39,75)

Notas:
1. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
5. Em 23/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular do PMDB, na Comissão (Of. 125/08-GLPMDB).
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6. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 144/2008 - GLPMDB).
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 221/2008).
9. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 359/2008).
10. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
11. Em 02/12/2008, o Senador Paulo Duque é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 532/2008 - GLPMDB).
12. Em 11.02.2009, o Senador João Durval teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 09/09-GLPDT).
13. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
14. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena e Mário Couto, como suplentes, e o Senador Flexa Ribeiro, como titular, tiveram as suas indicações na
Comissão ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 029/09-GLPSDB).
15. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
16. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
17. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
18. Em 16.02.2009, os Senadores Delcício Amaral, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
19. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
20. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
21. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
22. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
23. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
24. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
25. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
26. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
27. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
29. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
30. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Demóstenes Torres.
31. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é confirmada como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 33/09-GLPTB), em substituição ao Senador Gim
Argello, que passa a integrar a suplência, em substituição ao Senador João Vicente Claudino.
33. Em 17.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 23/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Delcídio Amaral, que passa à suplência.
34. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
35. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
36. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
37. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
38. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
39. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 20/09-GLPDT).
40. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador João
Tenório.
41. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
42. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
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43. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
22/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
(OF. GLPMDB nº 25/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Fiho é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 25/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
55. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
56. Em 10.03.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Paulo Paim (Of. nº 025/09-GLDBAG).
57. Em 10.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Delcídio Amaral (Of. nº 025/09-GLDBAG).
58. Em 10/03/2009, o Senador João Tenório é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
suplência (Of. 50/09 - GLPSDB).
59. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório, que passa à
titularidade (Of. 50/09 - GLPSDB).
60. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
61. Em 16.04.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of.
76/09-GLPSDB).
62. Em 16.04.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
76/09-GLPSDB).
63. Em 14.05.2009, o Senador Almeida Lima deixa a vaga de membro titular do PMDB na Comissão e assume a vaga de membro suplente (OF.
GLPMDB nº 111/2009).
64. Em 14.05.2009, o Senador Francisco Dornelles deixa a vaga de membro suplente na Comissão e assume a vaga de membro titular cedida pelo PMDB
(OF. GLPMDB nº 001-A-2009).
65. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 136/09-GLPSDB).
66. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
67. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
68. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
69. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
70. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
71. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Nacional, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
72. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
73. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão (Of. 142/2009-GLDBAG).
74. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
75. Em 18.11.2009, o Senador Acir Gurgacz é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador João Durval, que passa à
suplência, no lugar do Senador Osmar Dias (Of. 79/09-GLPDT).
76. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
77. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
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78. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
79. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
80. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
81. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010 - GSALFN, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12098).
82. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
83. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 46/2010).
84. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 057/2010).
85. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
86. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
87. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
88. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
89. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 74/2010).
90. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos
nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
91. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
92. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Ideli
Salvatti (Of. 052/2010-GLDBAG).
93. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 106/2010).
94. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
95. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner, em 05/09/2010.
96. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
97. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
98. Vago, em virtude do pronunciamento do Senador Belini Meurer na sessão do Senado de 06.10.2010.
99. Em 22.10.2010, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 065/10-GLDBAG).

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 8:30HS - Plenário nº 13 - Ala Alexandre Costa

Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286

E-mail: scomci@senado.gov.br
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8.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - PLANO DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

Finalidade: Subcomissão Permanente Destinada a Acompanhar a Implementação do Plano de Aceleração
do Crescimento - PAC 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Telefone(s): 3303-4607

Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

8.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
URBANO

Finalidade: Debater temas relacionados à infraestrutura e desenvolvimento urbano. 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Telefone(s): 3303-4607

Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br
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9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO  - CDR
Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Neuto De Conto  (PMDB-SC) (56,58,67,72)

VICE-PRESIDENTE:  Senador César Borges  (PR-BA)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)

César Borges   (PR) (26)

Serys Slhessarenko   (PT) (2,25)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (23)

José Nery   (PSOL) (27)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (7,28)

 2.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (24,50)

 3.  Tião Viana   (PT) (24,54)

 4.  VAGO (24)

Maioria ( PMDB, PP )
Neuto De Conto   (PMDB) (38,48,55,57,68,70)

Valter Pereira   (PMDB) (1,46)

Romero Jucá   (PMDB) (4,11,45)

Almeida Lima   (PMDB) (44)

 1.  VAGO (43,62)

 2.  Pedro Simon   (PMDB) (47)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (41)

 4.  Gerson Camata   (PMDB) (42,49,51)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
José Bezerra   (DEM) (33,65,66)

Marco Maciel   (DEM) (32)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (31)

Adelmir Santana   (DEM) (29)

Lúcia Vânia   (PSDB) (17)

Marconi Perillo   (PSDB) (21)

Sérgio Guerra   (PSDB) (19,61)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (35,63,64,69,71)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (30,52,53,59,60)

 3.  Demóstenes Torres   (DEM) (9,12,37)

 4.  Kátia Abreu   (DEM) (6,14,36)

 5.  Cícero Lucena   (PSDB) (22)

 6.  Papaléo Paes   (PSDB) (10,13,18,61)

 7.  Tasso Jereissati   (PSDB) (20)

PTB (5)

Gim Argello (34)  1.  Mozarildo Cavalcanti (34)

PDT
Jefferson Praia (8,16,39)  1.  João Durval (15,40)

Notas:
1. Vaga cedida ao PTB, nos termos do Ofício nº 361/2007 - GLPMDB.
2. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Marina Silva.
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 08/08-LPdT).
9. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
10. Em 21/08/2008, o Senador Marconi Perillo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of.
107-08-GLPSDB).
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11. Em 28.10.2008, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 461/2008/GLPMDB).
12. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
13. Em 26.11.2008, o Senador Flexa Ribeiro é designado suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Marconi Perillo (Ofício nº
135/08-GLPSDB).
14. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
15. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Osmar Dias.
16. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao
Senador Jefferson Praia.
17. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 030/09-GLPSDB).
18. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
19. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
20. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
21. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
22. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
23. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador João Pedro.
24. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
25. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Patrícia Saboya.
26. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
27. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Vicente Claudino.
28. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
29. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
30. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM)
31. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
32. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
33. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
34. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 34/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti, que passa a integrar a suplência.
35. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
36. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
37. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Kátia Abreu.
38. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
39. Em 19/02/2009, o Senador Jefferson Praia é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
21/09-GLPDT).
40. Em 19/02/2009, o Senador João Durval é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 21/09-GLPDT).
41. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
43. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 33/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
33/2009).
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46. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
49. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
50. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 43/2009 - GLDBAG).
51. Em 10.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 064/2009).
52. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
53. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
54. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 126/09-GLDBAG).
55. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
56. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 17 de setembro de 2009 (art. 39, II, do
Regimento Interno).
57. Em 17.09.2009, o Senador Neuto de Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 157/2009).
58. Em 23.09.2009, o Senador Neuto de Conto é eleito Presidente da Comissão (OF. Nº 108/2009-CDR).
59. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
60. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
61. Em 25.02.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes, que assume a
suplência (Of. 07/10-GLPSDB).
62. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
63. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
64. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
65. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
66. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador José
Agripino.
67. Vago (art. 88, § 5º), em virtude de o Senador Neuto de Conto ter se afastado do exercício do mandato nos termos do art. 39, II - RISF.
68. O Senador Neuto de Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
69. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner, em 05/09/2010.
70. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
71. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
72. Em 06.10.2010, o Senador Neuto de Conto é eleito Presidente da Comissão (OF. Nº 79/2010-CDR).

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 14:00HS -

Telefone(s): 3311-4282
Fax: 3311-1627

E-mail: scomcdr@senado.gov.br
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10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA  - CRA
Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Valter Pereira  (PMDB-MS)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO (77,79)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

Delcídio Amaral   (PT) (22)

VAGO (23,62,67,70,75)

Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (21,32,49,87)

César Borges   (PR) (18,54)

 1.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (22,71)

 2.  Fátima Cleide   (PT) (4,6,19)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (20,60,61,63,64)

 4.  Serys Slhessarenko   (PT) (17,52)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (2,11,35,44,59,68,69,74)

Neuto De Conto   (PMDB) (37,40,86,89)

Gerson Camata   (PMDB) (43,46)

Valter Pereira   (PMDB) (34,50)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (36,45)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (38,47)

 3.  Renan Calheiros   (PMDB) (39,42)

 4.  Regis Fichtner   (PMDB) (41,48,82,84)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner   (DEM) (26,77,79,88,90)

José Bezerra   (DEM) (27,80,85)

Kátia Abreu   (DEM) (28)

Jayme Campos   (DEM) (8,10,30,57,58,72,73)

João Faustino   (PSDB) (13,53,56,65,66,83)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (14,55)

Marisa Serrano   (PSDB) (15)

 1.  Demóstenes Torres   (DEM) (3,33)

 2.  Heráclito Fortes   (DEM) (31)

 3.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (7,24)

 4.  José Agripino   (DEM) (25,81)

 5.  Mário Couto   (PSDB) (16,55)

 6.  João Tenório   (PSDB) (15)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (12)

PTB (5)

VAGO (9,29,91)  1.  Sérgio Zambiasi (29,51)

PDT
Osmar Dias  1.  João Durval 
Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 01/04/2008, o Senador Sibá Machado é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Aloizio Mercadante.
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
9. Em virtude do retorno do titular, Senador Cícero Lucena.
10. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
11. Em 04/12/2008, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of.nº 536/2008-GLPMDB).
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12. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
13. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
14. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
15. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação, como titular, e o Senador João Tenório, como suplente da Comissão, ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 031/09-GLPSDB).
16. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
17. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
18. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
19. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
21. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
22. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral, como titular, e o Senador Paulo Paim, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
24. Em 17/02/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Raimundo Colombo (Of.
012/09-GLDEM).
25. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Raimundo Colombo é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma e Gim Argello são designados, respectivamente, membros titular e suplente do PTB na Comissão (Of. nº
35/09-GLPTB).
30. Em 17/02/2009, o Senador Jayme Campos é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of. 012/09-GLDEM).
31. Em 17/02/2009, o Senador Heráclito Fortes é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Augusto Botelho como membro titular na Comissão
(Of. nº 17/09-GLDBAG).
33. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Suplente do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
34. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
35. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
36. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
37. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
38. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
40. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
41. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
43. Em 04/03/2009, o Senador Renan Calheiros teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
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44. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
46. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
47. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
48. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
49. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 024/09-GLDBAG).
50. Em 04/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado Titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
51. Em 05/03/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of. 86/2009 -
GLPTB).
52. Em 31.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
072/2009-GLDBAG).
53. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 75/09-GLPSDB.
54. Em 29.04.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Magno
Malta (Of. nº 016/09-GLDBAG).
55. Em 12.08.2009, o Senador Flexa Ribeiro deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 138/09-GLPSDB).
56. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 137/09-GLPSDB).
57. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
58. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
59. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
60. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
61. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
62. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of. 140/2009-GLDBAG).
63. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão como membro suplente (Of. 141/2009-GLDBAG).
64. Em 08/10/2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão(Of. 144/2009 - GLDBAG).
65. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 169/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
66. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
67. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
68. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
69. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
70. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 158/2009-GLDBAG).
71. Em 08.12.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. 163/2009-GLDBAG).
72. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
73. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
74. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
75. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
76. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
77. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se por 123 dias, a partir de 05.05.2010, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
78. Em 18.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria (DEM), em substituição ao Senador Gilberto
Goellner (OF. Nº 037/10-GLDEM).
79. Vago em 18.05.2010 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão (OF. Nº 037/10-GLDEM).
80. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
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81. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
82. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
83. Em 16.07.2010, o Senador João Faustino é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 56/10-GLPSDB).
84. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 111/2010).
85. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
86. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
87. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
88. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner, em 05.09.2010.
89. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
90. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
91. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 12:00HS -

Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br
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10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

VAGO (2)

VAGO (4)

 1.  Paulo Paim   (PT)
 2.  VAGO (5,7,9)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB)
Neuto De Conto   (PMDB) (13,14)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB)
 2.  VAGO (6,8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (10,11)

João Tenório   (PSDB)
Marisa Serrano   (PSDB)

 1.  Raimundo Colombo   (DEM) (3,12)

 2.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 3.  VAGO (4)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. O Senador Sibá Machado deixou o exercício do mandato em 14.05.2008, em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
3. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
4. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
5. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
6. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
7. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
8. Vago em 04.03.09 em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão (Of. nº 046/2009-GLPMDB).
9. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
10. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
11. Vago em 18.05.2010 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à CRA (OF. Nº 037/10-GLDEM).
12. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
13. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
14. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3311-3506

E-mail: marcello@senado.gov.br
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10.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - IRRIGAÇÃO NA REGIÃO CENTRO-OESTE

Finalidade: Avaliar, no prazo de noventa dias, as razões do descumprimento do inciso I do art. 42 do Ato
das Disposições Transitórias, que estabelece que, durante vinte e cinco anos, a União aplicará vinte por
cento dos recursos destinados à irrigação na região Centro-Oeste. 

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

Designação:  11/05/2010

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Serys Slhessarenko   (PT)
Delcídio Amaral   (PT)

 1.  César Borges   (PR)
 2.  Antonio Carlos Valadares   (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
 1.  Gerson Camata   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (1)

Jayme Campos   (DEM)

Marisa Serrano   (PSDB)

PTB
 1.  VAGO (2)

Notas:
1. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner.
2. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
*. Em 11.05.2010, lido o Of. nº 101/2010-CRA, que designa os membros da Subcomissão.

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3311-3506

E-mail: marcello@senado.gov.br
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11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA  - CCT

Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Flexa Ribeiro  (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Roberto Cavalcanti  (PRB-PB) (63,78)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (4)

Marcelo Crivella   (PRB) (22)

Renato Casagrande   (PSB) (21)

Alfredo Nascimento   (PR) (18,69)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (19,41,45)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (20)

 2.  Flávio Arns   (PSDB) (22,52,54)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (19,42)

 4.  João Ribeiro   (PR) (19,44)

Maioria ( PMDB, PP )
Hélio Costa   (PMDB) (34,65,66)

Leomar Quintanilha   (PMDB) (38,64,72)

Gerson Camata   (PMDB) (7,10,40)

Valdir Raupp   (PMDB) (37,46)

 1.  Valter Pereira   (PMDB) (35)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (39)

 3.  Gilvam Borges   (PMDB) (8,9,36,43,48,59,60,67,68)

 4.  Regis Fichtner   (PMDB) (2,53,56,58,61,73,74,76)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Antonio Carlos Júnior   (DEM) (30)

Demóstenes Torres   (DEM) (3,25)

José Bezerra   (DEM) (6,12,24,75,77)

Efraim Morais   (DEM) (26)

Cícero Lucena   (PSDB) (15)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (14,29)

Sérgio Guerra   (PSDB) (16,62)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (28,70,71,79,80)

 2.  Eliseu Resende   (DEM) (27)

 3.  Marco Maciel   (DEM) (1)

 4.  Kátia Abreu   (DEM) (23)

 5.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (14,29)

 6.  Papaléo Paes   (PSDB) (17,49,62)

 7.  Arthur Virgílio   (PSDB) (11,14,47)

PTB (5)

Sérgio Zambiasi (31)  1.  Fernando Collor (31)

PDT
Acir Gurgacz (13,32,50,51,55,57)  1.  Cristovam Buarque (33)

Notas:
1. Em 17/02/2009, o Senador Marco Maciel é confirmado como membro Suplente DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
2. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 32/2009-GLPMDB).
3. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
4. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 113/08-GLPMDB).
8. Vaga cedida pelo PMDB ao PTB, em 29.05.2008, nos termos do OF. GLPMDB Nº 151/2008.
9. Em 02.06.2008, o Senador Gim Argello, do PTB, é designado suplente na Comissão, em vaga do PMDB (OF. Nº 088/2008/GLPTB).
10. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 353/2008).
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11. Em 21/10/2008, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.nº
121/08-GLPSDB).
12. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
11/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, os Senadores Flexa Ribeiro e Sérgio Guerra tiveram as suas indicações, como suplentes, e o Senador Eduardo Azeredo, como titular
da Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 032/09-GLPSDB).
15. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
16. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
17. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Marconi Perillo.
18. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
19. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
21. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
22. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella, como titular, e o Senador Flávio Arns, como suplente, tiveram as suaa indicações na Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
24. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Titular do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
25. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Romeu Tuma (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Efraim Morais é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Junior (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Eliseu Resende é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 42/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo, que passa à suplência.
30. Em 17/02/2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Demóstenes Torres (Of.
012/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Zambiasi é confirmado como membro titular do PTB na Comissão e o Senador Fernando Collor é designado como
membro suplente (Of. nº 36/09-GLPTB).
32. Em 19/02/2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
23/09-GLPDT).
33. Em 19/02/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 23/09-GLPDT).
34. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir
Raupp (Of. 32/2009-GLPMDB).
35. Em 02/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
32/2009-GLPMDB).
36. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of.
32/2009-GLPMDB).
37. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira
(Of. 32/2009-GLPMDB).
38. Em 02/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado de
Oliveira (Of. 32/2009-GLPMDB).
39. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of.
32/2009-GLPMDB).
40. Em 02/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
32/2009-GLPMDB).
41. Em 04.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
030/2009-GLDBAG).
42. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
049/2009-GLDBAG).
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43. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
44. Em 10.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2009-GLDBAG).
45. Em 10.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Antonio Carlos Valadares (Of. nº 046/09-GLDBAG).
46. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
47. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of.
54/09-GLPSDB).
48. Em 11.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 065/2009).
49. Em 12.03.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
054/09-GLPSDB).
50. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
51. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
58/09-LPDT).
52. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
53. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
54. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
55. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
56. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
57. Em 18.11.2009, o Senador Acir Gurgacz é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. 75/09-GLPDT).
58. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
59. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
60. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
61. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
62. Em 25.02.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes, que assume a
suplência (Of. 06/10-GLPSDB).
63. Em 31.03.2010, o Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
64. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
65. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
66. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 50/2010).
67. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
68. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
69. Em 05.05.2010, o Senador Alfredo Nascimento é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Magno Malta (OF nº 30/2010-GLDBAG)
70. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
71. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
72. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 73/2010).
73. Em 26.05.2010, o Senador Paulo Duque é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 75/2010).
74. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
75. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
76. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 112/2010).
77. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador José
Agripino.
78. Em 01.09.2010, o Senador Roberto Cavalcanti foi eleito Vice-Presidente da Comissão (Of. nº 124/2010-CCT).
79. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner, em 05/09/2010.
80. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
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11.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

Flávio Arns   (PSDB) (4,5)

Renato Casagrande   (PSB)
 1.  Sérgio Zambiasi   (PTB)
 2.  VAGO (3)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB)  1.  VAGO (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres   (DEM)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  VAGO (3)

 2.  Cícero Lucena   (PSDB)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (Of.
113/2008-GLPMDB).
3. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
4. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
5. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3311-1120

Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br
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COMPOSIÇÃO
CONSELHOS e ÓRGÃOS

1) CORREGEDORIA PARLAMENTAR

(Resolução nº 17, de 1993)

SENADORES CARGO
VAGO (1,2) CORREGEDOR

VAGO 1º CORREGEDOR SUBSTITUTO

VAGO 2º CORREGEDOR SUBSTITUTO

3º CORREGEDOR SUBSTITUTO

Atualização:  26/10/2010

Notas:

1. Eleito na Sessão do Senado Federal de 04.03.2009
2. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br
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2) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

(Resolução do Senado Federal nº 20, de 1993)

Número de membros: 15 titulares  e 15 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO (2)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Gim Argello  (PTB-DF) (4)

1ª Eleição Geral:  19/04/1995
2ª Eleição Geral:  30/06/1999
3ª Eleição Geral:  27/06/2001

4ª Eleição Geral:  13/03/2003
5ª Eleição Geral:  23/11/2005
6ª Eleição Geral:  06/03/2007

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

VAGO (3)

VAGO (15)

VAGO (1)

Inácio Arruda   (PC DO B-CE) (18)

 1.  Delcídio Amaral   (PT-MS)
 2.  Ideli Salvatti   (PT-SC) (16,19)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT-SP)
 4.  Augusto Botelho   (S/PARTIDO-RR)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (14)

Almeida Lima   (PMDB-SE)
Gilvam Borges   (PMDB-AP)
VAGO (17)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB-RO)
 2.  Romero Jucá   (PMDB-RR)
 3.  Mão Santa   (PSC-PI) (13)

 4.  VAGO (5)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (9)

VAGO (12)

VAGO (11)

VAGO (7)

VAGO (7)

 1.  VAGO (6)

 2.  VAGO (10)

 3.  VAGO (8)

 4.  VAGO (7)

 5.

PTB
Gim Argello   (DF)  1.  João Vicente Claudino   (PI)

PDT
João Durval   (BA)  1.  Jefferson Praia   (AM)

Corregedor do Senado (Membro nato - art. 25 da Resolução nº 20/93)
VAGO (/) (20)

Atualização:  26/10/2010
Notas:
1. O Senador João Ribeiro (PR-TO) declinou do mandato de membro titular do Conselho, conforme Of. nº 60/2009-GSJRIB, de 15.07.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
2. Eleito na 1ª reunião do Conselho de 2009, realizada em 15.07.2009
3. O Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.GSACV nº 161/2009, de
03.08.2009, lido em sessão plenária da mesma data.
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4. Eleito na 2ª reunião do Conselho de 2009, realizada em 05.08.2009.
5. O Senador Lobão Filho(PMDB-MA) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.01-G/2009, de 19.08.2009, lido em sessão plenária
da mesma data.
6. O Senador Antonio Carlos Júnior (DEM-BA) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.118/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
7. Os Senadores Sérgio Guerra (PSDB-PE), Marisa Serrano (PSDB-MG) renunciaram ao mandato de membro titular do Conselho e o Senador Arthur
Virgílio (PSDB-AM) ao de suplente, conforme Of. s/nº, de 25.08.2009, lido em sessão plenária da mesma data.
8. A Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.029/2009-GSMALV, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária da mesma data.
9. O Senador Demostenes Torres (DEM-GO) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.116/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária da mesma data.
10. A Senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.119/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
11. O Senador Eliseu Resende (DEM-MG) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.117/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária da mesma data.
12. O Senador Heráclito Fortes (DEM-PI) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of. nº 115/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária de 27.08.2009.
13. Em 23.09.2009, o Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), a partir dessa data,
conforme comunicado lido em Plenário e, em 01.10.2009, a sua filiação ao Partido Social Cristão (PSC), a partir de 23.09.2009, conforme Of. GSMS
098/2009, lido em Plenário em 01.10.2009.
14. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
15. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
16. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos
nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
17. O Senador Paulo Duque deixou o exercício do mandato em 14.07.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Regis Fichtner.
18. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme Of. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.10.
19. A Senadora Ideli Salvatti reassumiu o mandato em 06.10.2010, conforme Of. 047/2010-GSISAL, lido na sessão de 06.10.2010 e publicado na mesma
data.
20. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
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3) PROCURADORIA PARLAMENTAR

(Resolução do Senado Federal nº 40/95)

SENADOR BLOCO / PARTIDO
 Demóstenes Torres   (DEM/GO) (1)   Bloco Parlamentar da Minoria

 João Tenório   (PSDB/AL) (1)   Bloco Parlamentar da Minoria

 Antonio Carlos Valadares   (PSB/SE) (2)   Bloco de Apoio ao Governo

  PMDB

 Gim Argello   (PTB/DF) (1)   PTB

Atualização:  17/04/2008

Notas:

1. Designados na Sessão do Senado Federal de 09.04.2008.
2. Designado na Sessão do Senado Federal de 17.04.2008.
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4) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ

(Resolução do Senado Federal nº 02, de 2001.)

Número de membros: 12 titulares

PRESIDENTE: Senador Marco Maciel   (DEM-PE) (3)

VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia   (PSDB-GO) (3)

1ª Designação:  03/12/2001
2ª Designação:  26/02/2003
3ª Designação:  03/04/2007
4ª Designação:  12/02/2009

MEMBROS
PMDB

VAGO (4,5)

DEM
Marco Maciel   (PE)

PSDB
Lúcia Vânia   (GO)

PT
Fátima Cleide   (RO)

PTB
VAGO (2,12,13)

PDT
Patrícia Saboya   (CE) (6,8,9)

PR
Magno Malta   (ES) (1,7,10)

PSB
Renato Casagrande   (ES)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PP
Francisco Dornelles   (RJ) (11)

PSOL
José Nery   (PA)

Atualização:  29/04/2010
Notas:
1. O Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 05/11/2009.
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2. Vago tendo em vista a comunicação de desligamento do Senador Mozarildo Calvacante, conforme Of.nº088/2009/GLPTB.
3. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 17.06.2009.
4. Indicado para ocupar a vaga destinada ao PMDB, conforme Of.GLPMDF nº 020-A-2009, lido na sessão do dia 24.06.2009.
5. Vago em virtude de o Senador Wellington Salgado de Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010.
6. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres (PDT-CE)foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, em substituição à
Senadora Patrícia Saboya, que se encontra licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, a partir de 17.07.2009 (Of. nº61/09-LPDT).
7. Em 23.09.2009, o Senador Expedito Júnior comunicou a sua desfiliação do Partido da República (PR), a partir dessa data, conforme Of.GSEJUN
nº 221/2009 e, em 29.09.2009, a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 25 de setembro de 2009, conforme
OF.GSEJUN nº 225/2009.
8. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.2009.
9. Em 25.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada titular do Conselho Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
86/09-LPDT.
10. Em 26.11.2009, o Senador Magno Malta (PR-ES) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
111/2009-PR.
11. Em 26.11.2009, o Senador Francisco Dornelles (PP-RJ) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
007/2009-GLDPP.
12. Em 01.12.2009 o Senador Osvaldo Sobrinho (PTB-MT) foi designado titular do Conselho Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
286/2009-GLPTB.
13. Vago tendo em vista o retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.10.
*. Em Sessão Solene do Congresso Nacional, realizada em 09.03.2010, foram agraciadas na 9ª Premiação do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha
Lutz as senhoras Andréa Maciel Pachá, Clara Perelberg Steinberg, Cleuza Pereira do Nascimento, Maria Augusta Tibiriçá Miranda e Leci Brandão da
Silva; recebeu homenagem especial a Senhora Maria Lygia de Borges Garcia e homenagem in memoriam a Senhora Fani Lerner.
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5) CONSELHO DO DIPLOMA JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES

(Resolução do Senado Federal nº 35, de 2009)

Número de membros: 14 titulares

PRESIDENTE: Senador João Tenório   (PSDB-AL)
VICE-PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles   (PP-RJ)

1ª Designação:  23/03/2010

MEMBROS
PMDB

DEM
Adelmir Santana   (DF)

PSDB
João Tenório   (AL) (2)

PT
Tião Viana   (AC) (3)

PTB
Gim Argello   (DF) (5)

PDT
Patrícia Saboya   (CE) (4)

PR
César Borges   (BA)

PSB
Antonio Carlos Valadares   (SE)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PP
Francisco Dornelles   (RJ)

PSOL
José Nery   (PA)

PSC
Mão Santa   (PI)

PV
Marina Silva   (AC) (1)

Atualização:  27/04/2010
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Notas:
1. A Senadora Marina Silva foi designada titular do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, conforme Of Ext. GSMS 00085/2010, lido em Plenário
em 31.03.2010.
2. O Senador João Tenório (PSDB-AL) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, em substituição ao Senador Eduardo
Azeredo, conforme Of. nº 23/2010-GLPSDB, lido em Plenário em 07.04.2010.
3. O Senador Tião Viana (PT-AC) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 022/2010-GLDPT, lido em
Plenário em 08.04.2010.
4. A Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 05/2010-LPDT, lido
em Plenário em 14.04.2010.
5. O Senador Gim Argello (PTB-DF) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 056/2010-GLPTB, lido em
Plenário em 20.04.2010.
*. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 27/04/2010. Nesta mesma reunião, o Conselho escolheu os empresários José Alencar Gomes da Silva,
Jorge Gerdau Johannpeter e João Claudino Fernandes para receberem o Diploma; e o Senhor José Ephim Mindlin para ser homenageado in memoriam.
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CONSELHOS 

                     CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL 
(Criado pelo Decreto Legislativo nç 70, de 23.11.1972) 
(Regimento Interno baixado pelo Ato nç 1, de 1973-CN)  

 

COMPOSIÇÃO
Grão-Mestre: Presidente do Senado Federal 

Chanceler: Presidente da C“mara dos Deputados 
 

MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS MESA DO SENADO FEDERAL 

PRESIDENTE

Deputado Michel Temer (PMDB-SP) 

PRESIDENTE

Senador Jos� Sarney (PMDB-AP) 

1º VICE-PRESIDENTE

Deputado Marco Maia (PT-RS) 

1º VICE-PRESIDENTE

Senador Marconi Perillo (PSDB-GO) 

2º VICE-PRESIDENTE

Deputado Antonio Carlos Magalh‘es Neto (DEM-BA) 

2º VICE-PRESIDENTE

Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT) 

1º SECRETÁRIO

Deputado Rafael Guerra (PSDB-MG)

1º SECRETÁRIO

Senador Her–clito Fortes (DEM-PI)

  2º SECRETÁRIO

Deputado InocŸncio Oliveira (PR-PE)  

2º SECRETÁRIO

Senador Jo‘o Vicente Claudino (PTB-PI) 

3º SECRETÁRIO

Deputado Odair Cunha (PT-MG) 

3º SECRETÁRIO

Senador M‘o Santa (PSC-PI)
1
 

4º SECRETÁRIO

Deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP) 

4º SECRETÁRIO

Senadora Patr¤cia Saboya (PDT-CE) 

LÍDER DA MAIORIA

Deputado Henrique Eduardo Alves
 
(PMDB-RN) 

LÍDER DA MAIORIA

Senador Renan Calheiros (PMDB-AL) 

LÍDER DA MINORIA

Deputado Gustavo Fruet (PSDB-PR)
4
 

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

Deputado Eliseu Padilha (PMDB-RS)
2
 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA

Senador Dem‡stenes Torres (DEM-GO) 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

Deputado Emanuel Fernandes (PSDB-SP) 
3
   

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG) 

(Atualizada em 13.05.2010) 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Secretaria de Apoio a Conselhos e ×rg‘os do Parlamento (SCOP) 
Senado Federal ò Anexo II - T�rreo 
Telefones: 3303-4561 e 3303-5258 

scop@senado.gov.br  

 
1
 Em 23.09.2009, o Senador M‘o Santa comunicou sua desfilia÷‘o do Partido do Movimento Democr–tico Brasileiro (PMDB), a partir dessa data, conforme 

comunicado lido em Plen–rio e, em 01.10.2009, a sua filia÷‘o ao Partido Social Crist‘o (PSC), a partir de 23.09.2009, conforme Of. GSMS 098/2009, lido em 
Plen–rio em 01.10.2009. 
2
 O Deputado Eliseu Padilha foi eleito Presidente da Comiss‘o de Constitui÷‘o e Justi÷a e de Cidadania da C“mara dos Deputados, em Reuni‘o Ordin–ria 

realizada em 03/03/2010. 
3
 O Deputado Emanuel Fernandes foi eleito Presidente da Comiss‘o de Rela÷‰es Exteriores e de Defesa Nacional da C“mara dos Deputados, em Reuni‘o 

Ordin–ria realizada em 03/03/2010. 
4
 O Deputado Gustavo Fruet passou a exercer a Lideran÷a da Minoria na C“mara dos Deputados, conforme Of. nç 41/2010/SGM da C“mara dos Deputados, 

datado de 23 de mar÷o de 2010. 



 
 
 
 
 

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
        (13 titulares e 13 suplentes) 

 

           (Criado pela Lei nç 8.389, de 30 de dezembro de 1991) 
            (Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nç 1, de 2004) 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

 

LEI Nº 8.389/91, ART. 4º TITULARES SUPLENTES

Representante das empresas de r–dio 
(inciso I) 

  

Representante das empresas de televis‘o 
(inciso II) 

  

Representante de empresas da imprensa 
escrita (inciso III) 

 
 

Engenheiro com not‡rio conhecimento na 
–rea de comunica÷‘o social (inciso IV) 

  

Representante da categoria profissional 
dos jornalistas (inciso V) 

  

Representante da categoria profissional 
dos radialistas (inciso VI) 

  

Representante da categoria profissional 
dos artistas (inciso VII) 

  

Representante das categorias 
profissionais de cinema e v¤deo (inciso 
VIII) 

  

Representante da sociedade civil   (inciso 
IX) 

  

Representante da sociedade civil  (inciso 
IX) 

  

Representante da sociedade civil (inciso 
IX) 

  

Representante da sociedade civil (inciso 
IX) 

  

Representante da sociedade civil (inciso 
IX) 

  

1å Elei÷‘o Geral: Sess‘o do Congresso Nacional de 5.6.2002 
2å Elei÷‘o Geral: Sess‘o do Congresso Nacional de 22.12.2004 
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CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
(Criado pela Lei nç 8.389, de 30 de dezembro de 1991) 

(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nç 1, de 2004) 
 
 
 

COMISSÕES DE TRABALHO 

 

01 – COMISSÃO DE REGIONALIZAÇÃO E QUALIDADE DA PROGRAMAÇÃO E DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA 

02 – COMISSÃO DE TECNOLOGIA DIGITAL 

 

03 – COMISSÃO DE TV POR ASSINATURA 

04 – COMISSÃO DE MARCO REGULATÓRIO 

05 – COMISSÃO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO 
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             REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NO PARLAMENTO DO MERCOSUL
Resolução nº 01, de 2007 – CN

COMPOSIÇÃO
18 Titulares (9 Senadores e 9 Deputados) e 18 Suplentes (9 Senadores e 9 Deputados) 

 Designação: 27/04/2007  
Presidente: Deputado Jos� Paulo T‡ffano (PV - SP) 

12 
  

Vice-Presidente: Senador In–cio Arruda (PCdoB - CE) 
12

 
Vice-Presidente: Deputado Germano Bonow (DEM ò RS)

 12
 

SENADORES 
TITULARES SUPLENTES

Maioria (PMDB) 
PEDRO SIMON (PMDB/RS) 1. NEUTO DE CONTO (PMDB/SC) 17 

GERALDO MESQUITA J½NIOR (PMDB/AC) 2. VALDIR RAUPP (PMDB/RO) 
DEM 

EFRAIM MORAIS (DEM/PB) 1. ADELMIR SANTANA (DEM/DF) 

Vago
18

 2. RAIMUNDO COLOMBO (DEM) 
6 16 

 
PSDB

MARISA SERRANO (PSDB/MS) 1. EDUARDO AZEREDO (PSDB/MG) 
PT

ALOIZIO MERCADANTE (PT/SP) 1. FLÐVIO ARNS (PSDB/PR)
 13

 
PTB

SÃRGIO ZAMBIASI (PTB/RS) 1. FERNANDO COLLOR (PTB/AL)
 
 

PDT
CRISTOVAM BUARQUE (PDT/DF) 1. OSMAR DIAS

4  
(PDT/PR) 

PCdoB
INÐCIO ARRUDA (PCdoB/CE) 1. JOSÃ NERY

8  
(PSOL/PA) 

DEPUTADOS 
TITULARES SUPLENTES

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
VALDIR COLATTO (PMDB/SC)

10
 1. MOACIR MICHELETTO

7
 (PMDB/PR)

 
 

DR. ROSINHA (PT/PR) 2. NILSON MOUR�O (PT/AC) 

GEORGE HILTON (PP/MG) 3. RENATO MOLLING (PP/RS) 

ýRIS DE ARA½JO  (PMDB/GO) 4. LELO COIMBRA (PMDB/ES)
11

  
PSDB/DEM/PPS 

PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB/RS) 
 14

 1. LEANDRO SAMPAIO
5
 (PPS/RJ)

 
 

GERALDO THADEU
9
 (PPS/MG) 2. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO³ (PSDB/SP) 

GERMANO BONOW (DEM/RS) 3. CELSO RUSSOMANNO
1
 (PP/SP) 

  PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN 
BETO ALBUQUERQUE (PSB/RS) 1. VIEIRA DA CUNHA (PDT/RS) 

PV
JOSÃ PAULO T×FFANO (PV/SP) 1. ANT¹NIO ROBERTO (PV/MG)

15
 

                                                  (Atualizada em 05.08.2010) 
Secretaria: C“mara dos Deputados - Anexo II - Sala T/28 ò 70160-900 Bras¤lia ò DF / BrasilFones: (55) 61 3216-6871 / 6878  Fax: (55) 61 3216-6880  e-

mail: cpcm@camara.gov.br  www.camara.gov.br/mercosul
_________________ 
 

1 Indicado conforme Of¤cio nç 160-L-DEM/08, de 04.06.08, do L¤der do DEM, Deputado Antonio Carlos Magalh‘es Neto, lido na Sess‘o do SF de 05.06.08. 

2 Eleito em 14.8.2007, para o biŸnio 2007/2008.  

3 Indicado conforme Of. PSDB nç 856/2007, de 28.11.2007, do L¤der do PSDB, Deputado Antonio Carlos Pannunzio, lido na Sess‘o do SF de 19.12.2007. 

4 Indicado conforme Of¤cio nç 28/08-LPDT, de 09.07.08, do L¤der do PDT, Senador Osmar Dias, lido na Sess‘o do SF de 09.07.08, em substitui÷‘o ao Senador Jefferson Praia, em virtude de sua renÂncia, conforme 

Of. s/nç, datado de 09.07.2008. 

5 Indicado pela Lideran÷a do PPS, nos termos do OF/LID/Nç 157/2008, de 19.06.2008, lido na Sess‘o do Senado Federal dessa mesma data, tendo em vista a renÂncia do Deputado Ilderlei Cordeiro, conforme OF 

GAB Nç 53/2008, de 18.06.2008. 

6 O Senador Raimundo Colombo retornou ao exerc¤cio do mandato em 25.10.2008, conforme comunicado datado de 28.10.2008, lido na Sess‘o do Senado Federal dessa mesma data. 

7  Indicado pela Lideran÷a do PMDB, nos termos do OF/GAB/I/nç 949/2008, de 11.11.2008, lido na Sess‘o do Senado Federal de 12.11.2008. 
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